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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 12.00, večerja 18.00*. 
 
2. skupina: 
zajtrk: 8.00, kosilo: 13.00, večerja 18.00 
 
*Prazniki: večerja 17.30. 
Ob nedeljah je večerja v obliki suhega obroka 
servirana ob zajtrku. Kosilo ob 12. uri. 
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Prazniki in obredi 
 
Svetovni dan okolja – 5. junij 
Na ta dan se še posebej poudarja pomembnost varovanja okolja, 
varstva Zemlje. Z nagovarjanjem posameznika in njegovih 
individualnih dejavnosti za varovanje okolja se trud posledično 
združuje v skupno moč s pozitivnimi učinki na Zemljo. 

 
Dan Primoža Trubarja – 8. junij 
Praznik je namenjen obeležitvi osrednje osebnosti 
slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati najpomembnejše 
osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega 
naroda Primoža Trubarja, ki naj bi se po določenih virih rodil 8. 
junija 1508. 

 
 
Svetovni dan boja proti otroškemu delu – 12. junij 
Namen tega dneva je opozoriti na resnost problema 
izkoriščevalskega dela otrok ter spodbujati aktivnosti in ukrepe za 
njegovo preprečevanje. 

 
Svetovni dan krvodajalstva – 14. junij 
Ta dan je posvečen ozaveščanju o potrebi po varni krvi in krvnih 
pripravkih ter zahvali krvodajalcem za njihov dar, ki rešuje življenja. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Protestantizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar
https://sl.wikipedia.org/wiki/8._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/8._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/1508
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Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi – 15. junij 
Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15. juniju, 
se vrstijo opozorila o nesprejemljivosti kakršne koli oblike nasilja nad 
starejšimi. To je pogosto neodkrito in zamolčano 

 
Svetovni dan beguncev – 20. junij 
V svetu, kjer je na tisoče ljudi dnevno prisiljenih, da zapustijo svoje 
domove, mora humanost in solidarnost premagati strah pred 
neznanim in spremembami. 

 
Kupalo – 23. junij 
Poletni ljudski praznik poznan tudi pod imeni Kres, Kresni večer, 
Ivanje, Šentjanževo, poletni sončni obrat, poletni solsticij, se 
praznuje na večer iz 23. na 24. junij. Praznovanje kresnega večera je 
praznovanje starega poletnega solsticija in Kresnikov praznik. 

 
Dan državnosti – 25. junij 
Slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 25. junija, in dela prost 
dan v Republiki Sloveniji. Obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je 
Slovenija formalno postala neodvisna. 
 

 
 
Svetovni dan prebivalstva – 11. julij 
Namenjen je globljemu razmisleku o pomembnih vprašanjih, 
povezanih s prebivalstvom, in opozarjanju na ta vprašanja. Leta 
1989, dve leti po tem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet 
milijard, so ZN razglasili ta dan za svetovni dan prebivalstva. 

 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji
https://sl.wikipedia.org/wiki/25._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/1991
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Svetovni dan dojenja – 2. avgust 
Dojenje je nekaj, kar si želi doživeti skoraj vsaka bodoča mamica. Je 
čudovita vez, ki jo vzpostavimo z otrokom in se začne takoj po 
rojstvu. Materino mleko je polno vitaminov in hranilnih snovi, ki so 
pomembne za otrokovo zdravje, razvoj in rast. 
 

 
 
Svetovni dan mladih – 12. avgust 
Mladi so pomembna družbena struktura, saj lahko z novimi, svežimi 
znanji, pridobljenimi v izobraževalnem procesu ter s socialnimi in 
tehničnimi kompetencami aktivno sodelujejo pri ustvarjanju 
kakovostnejše in varnejše družbe. 

 
Marijino vnebovzetje – 15. avgust 
Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih krščanskih 
praznikov in so ga slavili že v apostolskih časih. Na ta dan 
se kristjani spominjajo, da je bila Devica Marija z dušo in telesom 
vzeta v nebesa. 

 
Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom – 17. avgust 
dan, ko je Prekmurje po določilih Pariške mirovne 
konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa 
so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova 
združeni z matičnim narodom. 
  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vnebovzetje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danski_prazniki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danski_prazniki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apostoli
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kristjani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Devica_Marija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nebesa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmurje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pari%C5%A1ka_mirovna_konferenca_(1919)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pari%C5%A1ka_mirovna_konferenca_(1919)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kraljevina_Srbov,_Hrvatov_in_Slovencev
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmurski_Slovenci
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Ljudske modrosti in pregovori 
 
 

Življenje je prekratko, da bi ga zapravili z nepravimi ljudmi. 
 

Kadar se drevje v cvetju objema in poljublja, se pravi, da bo mnogo sadja. 
 

Ne veste, kako je človeku, kadar mora zapustiti kraj, kjer je zrastel. Naj se mu 
pozneje godi še tako dobro, ga vendar ne more pozabiti. 

 
Če si kdo od ust odtrga in da, šele potem je lepa čednost. 

 
Vsak nosi svoj križec, samo da vsak ne omaga pod njim. 

 
Jezik: Jezik lahko te varuje, če na očeh ga držiš, jezik ko lev te razsuje, če ga s 

povodca spustiš. 
 

Kdor se s tujim jezikom pači, z domačim berači.  
 

Ne vemo, kaj imamo, dokler tega ne izgubimo.  
 

Do kresa (21.6.) suknjo oblači, po kresu jo pa s seboj vlači. 
 

Če na drugi dan Malega srpana ne bo lepo, se dež ves mesec ustavil ne bo. 
 

Če se megla zjutraj v zrak vzdiguje,  
slabo vreme napoveduje;  

če pa zemlja meglo posrka,  
lepo vreme na vrata trka. 
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Prihajajoči dogodki 
 
6.6. – Pevski zbor Vevče 
 
7.6. – OŠ Danile Kumer – kreativna delavnica na temo poletja z otroki 
1.b razreda – delavnica bo potekala na terasi, v primeru slabega 
vremena v fizioterapiji. 
 
8.6. – OŠ Danile Kumer – kreativna delavnica na temo poletja z otroki 
1.d razreda – delavnica bo potekala na terasi, v primeru slabega 
vremena v fizioterapiji. 
 
13.6. – Mažuretke iz Moravč ob 15:00 na terasi – po nastopu bo 
učenje vrtenja palice. 
 
14.6. – OŠ Danile Kumer, druženje ob 9.00. 
 
20.6. – Piknik z živo glasbo v času kosila. 
 
18.7. – Tombola 
 
 

O nadaljnih dogodkih boste obveščeni sproti. 
 

 

Iz uredništva Mesečnika vam sporočamo, da se Mesečnik čez 
poletje poslavlja. Vrnemo se septembra. 
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V imenu uredništva Mesečnika vas vabimo na 
 
 

KONCERT 
domskega pevskega zbora 

 
 

v sredo, 27. 6. 2018 ob 10.30  
na terasi Doma, ob slabem vremenu v jedilnici. 

 

 
 
 

Pevke in pevci se bodo predstavili z izborom starih in 
najlepših ljudskih pesmi iz vseh slovenskih pokrajin. 
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TEMAN OBLAK 

 
 

Oblačno je nebo, 
v duši pa temno. 

Lončnica zelenolista, 
me gleda vsak dan ista. 

 
Zelen list, 

obrnjen k oknu, optimist, 
svetlobe žarek ulovi, 
življenje v njem brsti. 

 
Trenutek kak morda še lep, 

še veder, lep pogled – 
žarek sonca skoz oblak, 

odstre s srca zastor težak. 
 

 
 
 
 

A. Pogorelec T.  
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Literarni kotiček: Ivan Cankar 
 

PODOBE IZ SANJ 
 

S to knjigo se je Cankar vrnil k obliki črtice. To je storil na novi in višji 
ravni. Iz črtice je zdaj napravil izrazito lirsko zvrst, dogodkov in oseb je v nji zelo 
malo, če so, so predvsem prispodobe, alegorije ali simboli. Tako se je črtica 
približala pesmi v prozi, in sicer po zgradbi, slogu in ritmu.  

Vsebinski pomen knjige je v njeni obravnavi tem, ki so izrazito moralne, 
bivalne in včasih že filozofske – trpljenje, strah pred smrtjo, želja po odrešitvi. 
To tematiko je Cankarju navdihnila 1. svetovna vojna pa tudi lastna življenjska 
usoda. 

V knjigi si je pisatelj dokončno poslovil od mladostne nove romantike, pa 
tudi od dekadenčnih prvin. V PODOBAH IZ SANJ prevladuje simbolizem. Opisi so 
mu gradivo, ob katerem nakaže posebno občutje, prek katerega naj bi se 
razodela resnica o življenju in smrti. Ta resnica je skrivnostna, prav v tem pa je 
simbolizem teh besedil.  
 

PODOBE IZ SANJ 
 

Najbolj znane črtice: 

 Gospod stotnik 

 Otroci in starci 

 Kostanj posebne sorte,... 
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Otroci in starci 
 

Otroci so imeli navado, da so se pogovarjali, preden so šli spat. Posedli so 
po široki peči in so si pripovedovali, kar jim je pač prišlo na misel. Skozi motno 
okno je gledal v izbo večerni mrak z očmi, polnimi sanj, iz vseh kotov so se vile 
kvišku tihe sence in so nosile prečudne bajke s seboj.  

Pripovedovali so, kar koli jim je prišlo na misel, ali na misel so jim prišle 
samo lepe zgodbe, iz sonca in toplote, iz ljubezni in upanja spletene. Vsa  
prihodnost je bila en sam dolg in svetel praznik; med božičem in veliko nočjo ni 
bilo pepelnice. Tam nekje za pisanim zagrinjalom se je vse življenje migljajoče in 
utrinkujoče prelivalo tiho iz luči v luč. Besede so bile na pol razumljivo 
šepetanje; nobena povest ni imela začetka, ne razločne podobe; nobena 
pravljica konca; časih so govorili vsi štirje otroci hkrati in nihče ni motil drugega; 
vsi so gledali zamaknjeni v tisto prelepo luč nebeško, tam pa je bila zvonka in 
resnična vsaka beseda, je imela vsaka povest svoje čisto, živo in jasno lice, 
vsaka pravljica svoj sijajni konec. 

Otroci so si bili tako podobni med seboj, da se v mraku ni prav nič razločil 
obraz najmlajšega, štiriletnega Tončka, od obraza desetletne Lojzke, najstarejše 
med njimi. Vsi so bili v lica ozki in drobni in vsi so imeli velike, na stežaj odprte 
in v daljavo zamišljene oči. 

Tisti večer je z nasilno roko poseglo v nebeško luč nekaj neznanega iz 
tujih krajev, udarilo neusmiljeno med praznike, povesti in pravljice. Pošta je bila 
oznanila, da je oče »padel« na Laškem. »Padel je.« Nekaj neznanega, novega, 
tujega, čisto nerazumljivega je stopilo prednje, je stalo tam visoko in široko pa 
ni imelo ne obraza, ne oči, ne ust. Nikamor ni sodilo; ne v to glasno življenje 
pred cerkvijo in na cesti, ne v ta topli mrak na peči, tudi ne v pravljice. Ni bilo 
nič veselega, pa tudi nič posebno žalostnega; kajti bilo je mrtvo, saj ni imelo ne 
oči, da bi s pogledom razodelo, čemu in odkod, in ne ust, da bi z besedo 
povedalo. Misel je stala pred to ogromno prikaznijo uboga in plaha, kakor pred 
ciljnim črnim zidom, in ni mogla nikamor. Približala se je zidu, tam je obstrmela 
in je obmolknila.  

»Kdaj pač se zdaj povrnejo?« je zamišljen vprašal Tonček.  
Lojzka ga je ošinila z jeznim pogledom:  
»Kako bi se povrnili, če so padli?« 
Vsi so molčali, vsi štirje so stali pred ciljnim črnim zidom in niso videli čez. 
»Tudi jaz pojdem na vojsko!« se je nenadoma oglasil sedemletni Matijče, 

kakor da je bil z urno roko zagrabil pravo misel in vse kar je treba reči. 
»Si premajhen!« ga je z globokim glasom posvaril Tonček, štiriletni, ki je 

hodil še v krilu. 
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Milka, najdrobnejša in najbolehnejša med vsemi, zavita v preveliko 
materino ruto, da je bila podobna popotni culi, je prosila s tihim, mehkim 
glaskom, kakor od nekod izpod sence:  

»Kakšna da je vojska, to povej, Matijče... povest pripoveduj!« 
Matijče je razložil:  
»Vojska je pač taka, da se ljudje koljejo z noži, sekajo s sabljami in 

streljajo s puškami. Kolikor več jih pokolješ in posekaš, toliko boljša je, nobeden 
ti nič ne reče, ker tako mora biti. To je vojska. » 

»Pa zakaj se koljejo in sekajo?« je vprašala Milka, nebogljenka. 
»Za cesarja!« je rekel Matijče in obmolknili so. V daljavi se je prikazalo 

pred njih zastrtimi očmi nekaj silnega, od svetle glorije osvetljeno. Niso se 
ganili. Sapa se je komaj upala iz ust; kakor v cerkvi ob velikem blagoslovu. 
Nato je Matijče v drugič zamahnil z naglo roko ter zagrabil svojo misel, morda 
če zato, da bi na obe strani razmaknil tišino, ki je mrko ležala nad njimi. 

»Tudi jaz pojdem na vojsko... Nad sovražnika pojdem!« 
»Kakšen pa je sovražnik... ali ima rogove?« je iznenada vprašal tanki 

Milkin glas. 
»Seveda jih ima... kako bi pa drugače bil sovražnik?« je resno in skoraj 

jezno zatrdil Tonček.  
Tudi sam Matijče ni vedel odgovora. 
»Mislim, da jih nima!« je rekel počasi, toda beseda se mu je gredoč 

ustavila. 
»Kako bi imel rogove... človek je, kakor mi!« se je oglasila nejevoljno 

Lojzka; nato pa se je zamislila in je še rekla: »Samo duše nima!« 
Po dolgem preudarku je vprašal Tonček: »Kako pa je, če človek pade v 

vojski... Takole vznak?« 
Pokazal je, kako pade vznak. 
»Pobijejo ga... do mrtvega!« je mirno razložil Matijče. 
»Oče so obljubili, da mi prinesejo puško s seboj!« 
»Kako bi jo prinesli, če so padli?« ga je osorno zavrnila Lojzka. 
»Pa so jih pobili... do mrtvega?«  
»Do mrtvega!« 
Osmero mladih na stežaj odprtih oči je zamolklo in plaho strmelo v 

mrak... strmelo v nekaj neznanega, srcu in pameti nerazumljivega. 
Ob tistem času sta sedela stari oče in stara mati pred hišo na klopi. 

Zadnja rdeča zarja se je svetila izza temnega listja na vrtu. Tih večer je bil; samo 
od hleva sem se je pridušeno glasil zategnjen, že hripav jok; najbrž je bila tam 
mlada mati, ki je bila šla krmit živino. 
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Stara dva sta sedela globoko sključena, tesno drug ob drugem in sta se 
držala za roko, kakor že dolgo ne poprej; gledala sta v nebeško zarjo večerno, z 
očmi brez solz in nista rekla nobene besede. –  

 
 

Iz literarnih virov povzela A.P.T. 
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CANKARJEVO LETO 2018 
 

 Piše se leto 2018. To leto je posvečeno Ivanu Cankarju (10.5.1876-
11.12.1918),  in je namreč tudi stota obletnica njegove smrti.  
 Mesec maj pa ni samo mesec pomladi, ljubezni in cvetja, temveč tudi 
mesec našega največjega pisatelja in pesnika Ivana Cankarja. Njegova dela so 
tudi svetovno priznana. Pisateljev doprsni kip je ustoličen na Cankarjevem vrhu 
– Rožniku.  
 Zato se je naše vodstvo odločilo pripraviti Cankarjevo proslavo ob 142. 
obletnici rojstva Ivana Cankarja, in ta je bila 9. maja v jedilnici Doma. 
Organizacijo prireditve je v celoti izvedla ga. Ana Pogorelec Tomažič s 
sodelovanjem nastopajočih. Napovedovalka izvedbe je bila ga. Mateja Kunstek, 
sicer voditeljica domskega pevskega zbora. 
 

 
  
Odlomke iz bogate Cankarjeve zakladnice so predstavili stanovalci in delavci 
našega Doma in sicer: pesem »Iz moje samotne, grenke mladosti« je doživeto 
podala ga. Milena Dobernik,«Sultanove sandale« pa živahno gdč. Amadeja, 
hčerka naše glavne medicinske sestre Brigite. Odlomke iz »Kurenta« so živo in 
čustveno predstavili ge. Tjaša Rošker, Špela Pezdirc in g. Janez Korošec, naš 
požrtvovalni zunanji sodelavec.  
 Pevski zbor z zborovodkinjo go. Matejo Kunstek, je dogajanje popestril 
najprej s pesmijo Miroslava Vilharja »Po jezeru.« Hlapca Jerneja in njegovo 
pravico pa sta v manjšem prizoru odlično uprizorila g. Gaj Jordan Cizelj kot 
župan in g. Marko Finec kot hlapec. Skodelico kave je izredno doživeto 
ovekovečil g. Janez Korošec. Odlomek iz knjige Na klancu pa je podala ga. Ana 
Pogorelec Tomažič. 
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 Duet s kitaro sta zasedali zunanji gostji, ga. Minka Celinšek in ga. Karolina 
Momirski. Poslušalce sta navdušili z izvedbami treh pesmi: - Alojzij Slamnjak -  
»Večerni zvon,« - Slavko Avsenik – »Čez zelene trate« in »Mama Juanita.« Za 
konec pa je domski pevski zbor zapel še »Tam, kjer teče bistra Zila.« 

 
 Vsi nastopajoči so doživeli velik aplavz, zato je bila Cankarjeva proslava 
zelo uspešna.  

 
Tudi direktorica Doma ga. Marjeta Maruša Kerč je v znak hvaležnosti 

podarila lep šopek rož ge. Ani Pogorelec Tomažič za odlično organizacijo 
izvedbe proslave. 
 

Vida Drinovec in Marko Finec 
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Doživeta šala 

 
 Literarnega popoldneva ob 142. obletnici rojstva Ivana Cankarja sta se 
udeležili tudi moji prijateljici. Uživali smo v lepih recitalih iz del našega 
največjega pisatelja in pesnika. Nasmejali pa ob izvedbi prizora, kako je hlapec 
Jernej iskal svojo pravico. Dotaknili sta se nas tudi čustveno razgibano prebrani 
črtici o trpeči Cankarjevi materi. 
 Pohvalili sta prijetno sodelovanje in nastop mladih, zunanjih 
prostovoljcev, ki vedno znova popestrijo življenje v Domu. Ob zaključku, ob 
kavici, pa mi je prijateljica povedala tole doživetje. 
 Ima tri vnuke in pred leti, ko so bili še mlajši, so se skupaj peljali na 
vikend na Zaplano. Naredili so postanek na Vrhniki. Dedek je odšel v trgovino 
po nakupih. Babica pa je peljala vnuke do Cankarjeve rojstne hiše, kjer so si 
ogledali muzej. Radovedno so si ogledovali predmete v muzeju, kje je pisatelj 
spal, njegovo posteljo, risbice, knjige itd. Zlasti predmete iz njegove mladosti. 
 Ko pa so se drugi dan vrnili domov, so o izletu živo pripovedovali svojim 
staršem, predvsem o tem, kar so videli v muzeju. Najmlajši, petletni vnuček, pa 
je pritekel k svoji mamici in vzkliknil: 
 “Mamica, mamica, veš, Cankarja pa ni bilo doma!” 
 

M. Šemerl 
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MIKI MUSTER 

 
 »Uspelo mi je doseči vse, kar sem si zastavil kot otrok. Ni mi pa bilo 

lahko. Uh, koliko polen! Vse, kar sem počel, je bilo prepovedano.« 
 

Tako je v enem izmed intervjujev za slovenski mladinski časopis povedal 
Miki Muster, ki je brez dvoma eden najboljših ustvarjalcev in risarjev slikanic in 
stripov ter filmskih risank v slovenskem in evropskem merilu.  

V tem mesecu, 7. maja 2018 se je v svojem 93. letu poslovil od zemeljske 
poti, zato bomo v spomin nanj tudi v Mesečniku, Prešernovemu nagrajencu iz 
leta 2015 in očetu stripovskih junakov Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje posvetili 
nekaj besed. 

Rodil se je 22. novembra 1925. S stripom se je začel resneje ukvarjati že v 
študentskih letih, za risani film pa se je navdušil že kot otrok. Ko je Muster začel 
risati, so pri nas poznali le Disneya. Muster ga je spoznal že kot otrok. Nekoč si 
je ogledal njegovo risanko in po tem so bile vse njegove misli združene le v to, 
kako bi sam napravil nekaj podobnega. Sam o tem pripoveduje takole: "Mislim, 
da je bilo to 1938. leta, ko še nisem bi star trinajst let. V Ljubljani so vrteli 
celovečerni film Sneguljčica in sedem škratov. Bil sem zastrupljen. Sanjaril sem 
samo še o tem, da bi tudi jaz ustvarjal risane filme. Vsak košček papirja, vsi 
robovi šolskih zvezkov so bili porisani s škrati."  Med študijem kiparstva mu 
misel na risani film ni dala miru. 

Prvi lik, ki ga je Miki Muster obudil v življenje, je gotovo Zvitorepec. 
Dogodivščine Zvitorepca je risal in pisal neprekinjeno polnih petindvajset let. 
Kasneje se temu junaku pridružila še Lakotnik in Trdonja. Ta nepozabna trojica 
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postane središče vsega dogajanja v Mustrovih zgodbah, ki jih je preko 
štirideset.  

Najboljši in najplodovitejši slovenski avtor stripov in animiranih filmov 
Miki Muster za svoje delo v preteklosti ni prejel veliko nagrad, ker se ni nikoli 
udeleževal posebnih "uradnih" sestankov združenj ilustratorjev in je bil ves čas 
samotni jezdec, ki je ustvarjal stran od drugih. Leta 1978 je jugoslovansko 
združenje Klub devete umetnosti ustanovilo nagrado Andrija Maurović za 
dosežke na področju stripa. Prvi jo je prejel Miki Muster za svoje življenjsko 
delo.  

Leta 2000 je Akademija Viktor podelila Miki Mustru Viktorja za življenjsko 
delo, Občina Ljubljana pa se mu je leta 2003 oddolžila s priznanjem mesta 
Ljubljane. Leta 2014 mu je predsednik države podelil srebrni red za zasluge za 
vrhunsko pionirsko delo na področju slovenskega animiranega filma in stripa. 
Leta 2015 je Prešernov sklad podelil Miki Mustru Prešernovo nagrado za 
življenjsko delo. Po prevzemu nagrade je bil kratek, saj je, kot je dejal, povedal 
že vse: "Ko sem bil otrok, sem sanjal o tem, da bom zabaval generacije otrok in 
mislim, da mi je uspelo. Imam pa željo. Če imate tudi vi neizpolnjene otroške 
sanje, vam želim, da bi se vam izpolnile, tako kot so se meni." 

 
Kar mogoče še niste vedeli: 

V prvi polovici petdesetih let je bil pri nas strip označen kot ničvredni 
izdelek kapitalistične izkoriščevalske družbe. V socializmu Musterju ni bilo z 
rožicami postlano, marsikaterega izdelka ni smel podpisati. Med drugim so mu 
očitali, da s stripi kvari mladino, ob enem izmed političnih stripov, kjer je 
Zvitorepca poslal na Luno in v Ameriko; Ruse je upodobil kot medvede, 
Američane pa kot opice, je povzročil mednarodni incident. 
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Generacija današnjih štiridesetletnikov se je sladkala s kremo Viki prav 
zaradi ljubkega Indijančka v reklamni risanki in na etiketi embalaže. Oba sta 
nastala na Mustrovi risalni mizi. 

Njegove stvaritve so bile na policah v kioskih (Zvitorepec) pa v trgovinah 
– žvečilni gumiji Čunga Lunga, bonboni Visoki C, Jelovičini izdelki, Medexovi 
proizvodi, Pomurske mlekarne, pršilo Pips ... vsi tudi kot reklamni spoti na 
televiziji. 

Napadi na strip in s tem tudi na Mustra so bili najhujši leta 1954, ko so v 
Tedenski tribuni izhajale Pustolovščine Zvitorepca in Trdonje v Afriki. Avtor ga 
je moral prenehati risati in je na zadnjo risbo napisal: »… in tako so naši junaki 
stopili v temni pragozd novim pustolovščinam naproti.« 
 V svojih karikaturah je povzemal globlja sporočila za ljudi. Čeprav je bil 
njegov namen ustvarjanja predvsem risati, da bi bili ljudje veseli. G. Zoran 
Jankovič je bil ob pogledu na svojo karikaturo precej razžaljen, saj ga je 
upodobil kot diktatorja. 

 
 

Miki Muster je svetovni in evropski prvak v plavanju v kategoriji nad 
70let.  Svoja zadnja leta je preživel v Domu za ostarele v Notranjih Goricah, kjer 
je še vedno ustvarjal in nenazadnje tam tudi zaspal. 
 

Daritev je končana! S spomini obdana, nam sveta so leta. Čas jih ne rani, 
ostali so z nami, kot misel hvaležna na te. 
 

Doroteja Pukšič (povzeto iz internetnih virov) 



 20 

POLETJA, DOPUSTOV BLIŽA SE ČAS 

 
 
 

Že v letu smo dva osemnajst, 
natrosi april zeleno nam rast, 

naravo vso razcveti 
pa maj jo z obilnim dežjem prepoji. 

 
Roj pestrih gostov Ljubljano preprede, 

ulice Centra vse zasede. 
Nomadi so to z vseh delov sveta, - 

domovina naša lepote ima. 
 

So reke, zeleni gozdovi, 
čarne podzemelj so okamnine, 

snežene še so planine, 
morja pa v soncu vabeči valovi. 

 
Triglavski park lepote odpira, 

ob Soči turist se v kajaku na veslo opira, 
v toploti, zelenju, modrini uživa, 

navdušen veselo vse čare odkriva. 
 

Poleg centrov že znanih, 
Bled, Bohinj imenovanih, 

premnogo je še raznovrstnih lepot, 
od Mure in Kolpe do Kopra, povsod. 

 
Al' Kranjec prebistri, 

na tuje gre morje brcat, se gret, 
najraje obšel še ves bi planet, 

vseprej, ko poznal svoj domači bi svet. 
 
 
 

A.P.T. 
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Zasajanje balkonskih cvetlic 
 

Vsako leto v mesecu maju poskrbimo za zasaditev balkonskih cvetlic. 
Rožice nas s cvetjem razveseljujejo celo poletje. 

Naša ljubiteljica vrta in cvetja ga. Marija Martini je že v začetku maja, 
takoj po zajtrku, hitela na živilski trg. Občudovala je množico cvetočih lončnic in 
si izbrala cvetoči, rdeči zmajevi krili.  Takoj ju je zasadila v okrasni lonec pri 
paviljonu v parku. Pridno ju zaliva in mi ju občudujemo. V gredo pa je posejala 

okrasne sončnice in posadila gladijole. 
 

 
 
Za vse stanovalce Doma je delovna terapevtka ga. Milena Avbelj skupaj s 

fizioterapevtkama v četrtek, 10. maja 2018, organizirala delovno akcijo za 
zasajanje balkonskih lončnic. Hišnika sta pred teraso prinesla: zemljo, gnojilo, 
400 sadik bršljana in korita. 

Pridne roke stanovalcev Rezke Pungerčar in Krakar, Frenka Dolenška, 
Sonje Podrepšek, Špele Pezdirc, ge. Hrastar in Zajc so pod vodstvom ge. Marije 
Martini natančno razporejali cvetlice v korita ter jih zasuli z zemljo in gnojilom. 
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Na delovno akcijo so proti koncu pripeljale tudi nekaj stanovalk na vozičkih. Te 
so se trudile s sajenjem, a so potrebovale večjo pomoč. Vesele pa so bile, ker so 
bile na svežem zraku aktivne in so zopet začutile stik z zemljo. 

 

 
 
Zasajanje cvetja si je ogledala tudi ga. Maruša Kerč, direktorica Doma, ki 

je udeležence akcije “počastila” z dobro pijačo. 
Delovna terapevtka in študentke prostovoljke so razporedile korita s 

cvetjem po vseh balkonih Doma. Sedaj pa je potreben dogovor med 
stanovalkami, da bo ustrezno zalivanje ob opazovanju prelepega cvetja. 
 

po pripovedovanju ge. Marije Martini zapisala M. Šemerl 
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Čebelice, naše ste prijateljice 

 
Za nami je 20. maj 2018, ko smo prvič praznovali svetovni dan čebel. 

Razglašen je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ob podpori Vlade 
Republike Slovenije. 20. maj je bil rojstni dan slovenskega čebelarja Antona 
Janše, začetnika sodobnega čebelarastva. Njemu v spomin je bil prav ta dan 
izbran za svetovni dan čebel. Ob tem dnevu pa so na prvem mestu naša 
prizadevanja za ohranjanje čebel in njihovega življenskega okolja. 
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Z razvojem tehnologije, industrializacije in potrošništva, je človek začel 
čedalje bolj posegati v svoj življenjski prostor. Del tega prostora so tudi čebele, 
ki zaradi našega dosedanjega delovanja postajajo ogrožena vrsta. S sodobnim 
načinom kmetovanja izginjajo cvetoči travniki, na njivah prevladujejo 
monokulture, gozdovi se krčijo zaradi izsekavanj,... Vse to je pripeljalo do tega, 
da čebele (zlasti v poletnem času) ostajajo brez hrane. Brez hrane čebele ne 
morejo preživeti. Brez čebel ni opraševanja, brez opraševanja pa tudi za nas 
kmalu ne bo več hrane. Kljub temu lahko vsak izmed nas zelo pripomore k 
preživetju čebel, že samo s sajenjem medonosnih rastlin na prostih površinah 
svojega vrta, njive, gredice,... 

Medonosne rastline so rastline, ki izločajo nektar oz. medičino in dajejo 
cvetni prah. Nektar je sladka tekočina, ki vsebuje različne vrste sladkorjev, iz 
katere čebele pridelujejo med in jim predstavlja edini vir hrane. Z nektarjem 
medonosne rastline privabijo čebele, ki raznašajo njihov svetni prah, saj si s tem 
zagotovijo oprašitev in razvoj semena ter s tem obstoj svoje vrste. Za čebele so 
bistvenega pomena: spomladansko cvetje (npr. leska, zvončki, trobentice, 
žafrani, vrbe, teloh, resa, divja češnja, regrat), sadno drevje, oljna ogrščica, 
akacija, lipa, javor, kostanj, sončnica, ajda, facelija, gozdna podrast in travniške 
rože. 

Veliko je rastlin, ki pomagajo čebelam uspevati in jih lahko posejemo. Te 
rastline pa so prav tako koristne za tla in izboljšujejo rodovitnost. Prazne 
površine lahko v poletnem obdobju kadarkoli zasejemo s facelijo, ki ima kratko 
vegetacijsko dobo. Po cvetenju jo podorjemo in s tem obogatimo tla s 
humusom. Prav tako lahko sejemo vse vrste detelj. Čebelam ljube so buče, ki 
zlasti v jesenskem času dajejo veliko cvetnega prahu. Takrat ga čebele zelo 
potrebujejo. Primerna je tudi sončnica, ki daje cvetni prah in nektar, po 
cvetenju pa močno izboljša strukturo tal in jih obogati s humusom. Tudi oljna 
ogrščica in mak dajeta čebelam hrano. Največji potencial pa ima ajda, ki jo 
sejemo poleti in čebelam daje nektar in cvetni prah, semena pa lahko 
požanjemo in predelamo v hrano. 

V spodbudo državljanom, podpira setev medonosnih rastlin Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s Programom razvoja podeželja RS v 
okviru ukrepa KOPOP (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila). Medonosno 
rastline, ki so upravičene do podpore, so: ajda, bela gorjušica, boreč, detelje, 
facelija, grahor, krmni grah, lan, njivska grašica, oljna repica (jara), oljna 
ogrščica (jara), perujska detelja, rjava indijska gorčica in sončnica. 

Tudi v Domu lahko s sejanjem primernih rastlin po svoji moči 
pripomoremo k dobrobitu čebel in ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst, ki so 
tudi za nas pomemben vir hrane.  
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po katalogu Čebelarske zveze Slovenije povzel Gaj J.C. 
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Domski izlet v Savinjsko dolino 
 
V sredo, 23. maja, smo se odpeljali na izlet v Savinjsko dolino. Nekateri 

neučakani so avtobus čakali že takoj po zajtrku v avli. Malo pred 9. uro je 
avtobus res parkiral pred Domom. Vstop v avtobus je slikala naša današnja 
fotografinja Špela. V avtobusu nas je bilo: 21 stanovalcev, prostovoljka Mateja, 
ki je bila dodeljena stanovalcu Dragu Kralju, direktorica, diplomirana sestra 
Darinka, fizioterapevtka Špela, vodja izleta delovna terapevtka Milena in seveda 
šofer, ki nas je lepo odpeljal in pripeljal srečno nazaj pred naš Dom. 

Ob 9:05 smo se odpeljali proti Mozirju, našemu prvemu postanku. Med 
vožnjo sta nam Milena in Špela razlagali, kje se vozimo in okoliške znamenitosti. 
V Mozirje smo se pripeljali ob 10.  uri. Odšli smo na ogled Mozirskega gaja. Tam 
nam je prijazna gospa Marjanca pripovedovala zgodovino gaja, ki letos praznuje 
40. obletnico nastanka. Nato nas je vodila po poteh, ob katerih so bili na vsaki 
strani čudoviti nasadi. Nekaj je tudi objektov, ki nam pričarajo življenje naših 
prednikov, to so: kašča, domačija, čebelnjak, vodni mlin, stolp, prevžitarska hiša 
in veterni zvon. 

Špela je veliko slikala, tudi skupinsko sliko, “gasilsko.” Ogled je potekal 
eno uro, nato pa smo se posedli za mize ob bifeju, naročili kavice ali sok, Milena 
pa nam je razdelila zares dobre sendviče, nabavljene v ljubljanskem Hoferju. Ko 
smo se najedli in napili, smo odšli proti avtobusu. 

 
Odpeljali smo se ob 12. uri in 10 minut do Nazarij na ogled lesarskega 

muzeja v gradu Vrbovec. 
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Tam nam je gospa Jasmina Jurčič razlagala, kako so včasih spravljali 

drevesa požagana v hribih po drčah (rižah) v dolino, žagali drevesa in obdelovali 
les s primitivnimi sekirami in žagami. Omenila je tudi, da so splavarji (flosarji) od 
Ljubnega po Savinji, Savi in Donavi do Črnega morja priveslali splave (flose), 
nato pa so se malo z vlakom, veliko peš vrnili domov. V muzeju smo lahko kupili 
lesene uhane. Tam smo bili 40 minut, malo je začelo rositi, tako smo se ob 
13:20 odpeljali nazaj v Mozirje v gostilno “Pri peku.” 
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V gostilni smo imeli čudovito kosilo: goveja ali gobova juha, pražen 

krompir, riž, dunajski zrezek, telečja pečenka, sirov štrukelj, mešana solata, za 
posladek pa bananin biskvit. Seveda si je lahko vsak naročil vino, sok, radensko 
ali kavo. Porcije so bile tako velike, da si je veliko stanovalcev zrezke odneslo 
domov. Postrežba je bila na visokem nivoju in bili so zelo prijazni. 

 
Ob 15:30 smo se odpeljali proti Ljubljani, v avtobusu smo tudi malo 

zapeli, pred Dom smo prispeli po uri vožnje, ob 16:30. 
Izlet je zelo profesionalno organizirala Milena, za varno vstopanje in 

izstopanje iz avtobusa pa so poskrbele Špela, Milena, Darinka in direktorica. 
Izlet je uspel brez nezgod. 
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V imenu stanovalcev, ki smo bili na izletu, se zahvaljujem upravi Doma, ki 
nam ga je omogočila. 
 

Marko Finec  
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Čestitke in zahvala osebju DSOB 
 

Uprava DSOB nam je omogočila izlet v Savinjsko dolino 23. 5. 2018, in to 
vodeni ogled Mozirskega gaja in Muzej gozdarstva in tesarstva. Omogočeno 
nam je bilo tudi varnostno in zdravstveno osebje. Vodja izleta je bila ga. Milena, 
delovna terapevtka. Sodelovale so tudi ga. Darinka, medicinska sestra, ga. 
Špelca, fizioterapevtka, ki je bila tudi neumorna fotografinja. Spremljala nas je 
tudi ga. direktorica Marjeta Maruša Kerč, ki je tudi pomagala voziti našo 
garderobo. 

Vse te osebe so razdajale svojo nesebično pomoč pri vseh udeležencih 
izleta. Tudi oskrbovanec Doma g. Marko Finec je nesebično pomagal voziti 
oskrbovanke Doma – tiste, ki niso zmogle daljše hoje. 

Vsem petim osebam za nesebično pomoč vse čestitke, ker so svoje 
poslanstvo opravljale za dobrobit oskrbovancev Doma. Vsi izletniki se vam 
zahvaljujemo za vaš trud, naj se Vam izpolnijo vse skrite želje. Hvala! 

 
napisala Vida Drinovec 
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Ustvarjalna delavnica v delovni terapiji Doma 

 
V četrtek, 5. aprila 2018, je delovna terapevtka Milena Avbelj sprejela 

prvo skupino študentk 3.letnika in njihovo mentorico iz Zdravstvene fakultete. 
Namen ustvarjalne delavnice je bil slikanje na steklenice. Na mizi v delovni 
terapiji je bilo polno stekleničk in steklenic različnih velikosti in oblik, lončkov z 
različnimi barvami, čopičev in lepih bršljanovih listov. 

Po navodilih študentk smo slikali steklene posodice po lastni izbiri listov 
in barv; eno stran bršljanovega lista smo pobarvali in ga nato nalepili na 
stekleno posodico. Za večje steklenice smo uporabili več listov, da je nastala 
pisana oblika. Težave je povzročalo neenakomerno lepljenje listov. Študentke in 
njihova mentorica so tudi pomagale pri delu ali svetovale. 

 
Majhne steklene vazice ste si lahko ogledali na mizicah, terasi ali v avli. 
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Druga skupina študentk z mentorico je bila v Domu v sredo, 16. maja. 
Namen kreativne delavnice je bilo lepljenje steklenih posodic različnih oblik in 
velikosti. Zvitke pisanega krep papirja smo lahko poljubno razrezali in koščke 
nalepili na posodice. Sama sem narezala kvadratke v treh barvah in jih nalepila 
na stekleno vazo. Končni izdelki so na ogled v vitrini v delovni terapiji. 
 

Milena Dobernik 
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12. maj - mednarodni dan medicinskih sester 
 
  12. maja praznujemo mednarodni dan medicinskih sester. Na ta dan se je 
leta 1820 v Firencah rodila Florence Nightingale, humanistka in medicinska 
sestra – utemeljiteljica zdravstvene nege. Florence Nightingale, se je že v rani 
mladosti odločila za svoj poklic, kljub jezi staršev. 

S svojim delom se je zavzemala  za korenito zdravstveno reformo, 
socialno zdravstvo in prijaznejše razmere v britanskih bolnišnicah, velik korak 
pa je naredila v krimski vojni med letoma 1854–1855, ko so njena poročila 
seznanila svet z grozotami z bojišč. 

 
Po povratku iz Turčije se je Florence Nightingale posvetila dokazovanju 

visoke stopnje smrtnosti v povezavi s slabimi higienskimi razmerami in 
podhranjenostjo. Sodelovala je pri načrtovanju bolnišnic ter napisala priročnik 
za medicinske sestre, ki je postal osnovno gradivo v Šoli za medicinske sestre in 
babice, ki so jo 9. julija 1860 ustanovili v bolnišnici St. Thomas. Leta 1869 je 
skupaj z Elizabeth Blackwell ustanovila Ženski medicinski kolidž v Londonu. 

Vsako leto, od 1974., se 12. maja poklonimo njenim pogumnim dejanjem, 
na katera spomin s svojo predanostjo in odgovornostjo ohranjajo sodobne 
medicinske sestre. Delo teh je pogosto podcenjeno in neredko opravljajo svoje 
poslanstvo v krivičnih delovnih razmerah, na kar glasno opozarjamo prav na 
današnji dan.  

Letošnji mednarodni dan medicinskih sester je potekal pod geslom 
Medicinske sestre: vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Cilji 
trajnostnega razvoja 2030, ki jih je leta 2015 sprejel vrh Organizacije združenih 
narodov, predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo 
revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za 
sedanje in prihodnje generacije. 
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Skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja se prepletajo tri dimenzije – 
ekonomska, socialna in okoljska. Medicinske sestre imajo kot največja poklicna 
skupina v zdravstvu v različnih delovnih okoljih eno izmed ključnih vlog za 
doseganje teh ciljev, saj je njihov prispevek viden v slehernem izmed njih – tako 
na globalni kot lokalni ravni. 

Na slovenskih tleh je imela podobno vlogo Angela Boškin. Leta 1918 je 
diplomirala iz socialno zdravstvenega dela skrbstvenih sester, in tako postala 
prva, takrat še jugoslovanska, diplomirana otroška negovalka in medicinska 
sestra. Po koncu prve svetovne vojne je ustanovila posvetovalnico za matere in 
dojenčke. Za številne zasluge na področju organiziranja dispanzerske dejavnosti 
in otroških posvetovalnic je prejela prvo zlato značko medicinskih sester. 

Medicinske sestre so  ob pacientu 24 ur na dan, vse dni v letu. Paciente 
spremljajo v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti. Zaradi kompleksnih 

zahtev zdravstvenega varstva prevzemajo vedno večje odgovornosti, čeprav se 
njihove vloge marsikdo zave šele takrat, ko se znajde v osebni stiski. 

 
V našem Domu imamo zaposlenih 18 medicinskih sester oz. zdravstvenih 

tehnikov. Od tega je 16 žensk in 2 moška. V pomoč medicinskim sestram so 
bolničarke/ negovalke, skupaj tvorijo time na oddelkih. Svoje delo opravljajo s 
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srcem, so empatični, strokovni in profesionalni. Naše stanovalce dobro poznajo 
in se trudijo, da ugodijo in zadovoljijo njihove potrebe in želje.  

 
Brigita Stanojević  
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DSO Bežigrad tudi donator 
 

V petek, 25.5.2018, smo delavci Doma starejših občanov Ljubljana-
Bežigrad Domu Bežanijska kosa iz Beograda predali donacijo, katero smo 
zbrali skupaj s turistično agencijo Lea turizem. Po predaji donacijskega 
materiala, smo si delavci DSO Ljubljana-Bežigrad na povabilo tamkajšnjih 
zaposlenih, ogledali njihov dom. 
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Strokovna ekskurzija DSO Ljubljana Bežigrad v Beograd 
 

Tudi letos je vodstvo DSO nadaljevalo z dobro prakso spoznavanja in 
izmenjave izkušenj z zaposlenimi v tovrstnih ustanovah v tujini. Od 11. do 13. 
maja 2018 smo zaposleni v DSO obiskali Dom starejših občanov v Beogradu in 
obiskali ter si obenem pod strokovnim vodstvom ogledali vrsto zgodovinskih in 
kulturnih znamenitosti srbske prestolnice.   

Delo v DSO spada glede časovnih delovnih obveznosti med najbolj 
intenzivne zaposlitve, zato smo se strokovne ekskurzije že dneve prej veselili 
kot otroci. Tekle so skrbne priprave in razgovori na to temo.  

Prvi dan smo obiskali Dom starejših občanov. Iz predstavitve je bilo 
mogoče spoznati izzive, s katerimi se srečujejo pri delu, saj je to bivšo 
jugoslovansko republiko ekonomska kriza bistveno bolj prizadela kot Slovenijo. 
Zaradi pomanjkanja sredstev je bilo opaziti veliko več improvizacij, zlasti na 
področju tehnike, vendar je bilo po drugi strani vidno, da delavci omenjeni 
manko zapolnjujejo s svojo prizadevnostjo in predanostjo poklicu in 
humanizmu. Z zanimanjem smo si ogledali kino dvorano in razstavo zelo lepih 
ročnih del oskrbovancev. 
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 Nato smo imeli panoramski ogled Novega Beograda, ki je obsegal 
Terazije, Zeleni venec, Trg republike, bivšo Zvezno skupščino, Slavijo in Dedinje. 
Na Dedinjah smo obiskali Hišo cvetja, v sklopu katere je tudi etnološki muzej z 
darili, ki jih je prejel predsednik nekdanje skupne države. Pot smo nadaljevali 
mimo velikega nogometnega stadiona Marakana, Cecine vile vse do Hrama 
svetega Save, ki je tretji največji pravoslavni hram na svetu in versko in kulturno 
središče Srbije. Ta dan smo se sprehodili po Knez Mihajlovi, ki je najstarejša 
ulica v dvomilijonskem Beogradu, do bohemske Skadarlije, kjer smo ob 
starogradskih pesmih uživali kulinarične dobrote, ki jih v srbski prehrani ne 
manjka. 
 



 40 

 
Že prvi dan nas je obisk Beograda fasciniral in obudil marsikateri spomin 

na minule čase, v primerjavi z njim pa je drugi dan predstavljal vrh navdušenja 
nad Beogradom. Tega dne smo obiskali 511 m visoko Avalo in s 213 m visokega 
stolpa ob sončnem vremenu občudovali razsežnost in lepoto Beograda in 
pokrajine okrog tega mesta. Od tam smo šli na ogled trdnjave Kalamegdan, 
potem pa smo čas za individualno potepanje, nakupe in osvežilno pijačo na 
Knez Mihajlovi. Dan smo zaključili z odlično večerjo ob srbski narodni glasbi na 
lično urejenem splavu na Donavi, potem pa marsikdo tudi z obiskom splavov oz. 
diskotek na Donavi.    
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 Tretji dan smo se že nekoliko utrujeni potepali po mestni tržnici Zeleni 
Venac, nato pa smo se odpravili na vožnjo z ladjo po Donavi od Zemuna mimo 
Velikega ratnega ostrva vse do mosta na Adi. Beograd je s te vodne perspektive 
dobil še z vodne perspektive ozaljšano podobo. Sledila je pot domov. 

 
Direktorici Marjeti Maruši Kerč velja dati vso zahvala za zamisel in 

vodenje strokovne ekskurzije, ki je predstavljala posrečen splet strokovnega 
izpopolnjevanja, spoznavanja znamenitosti drugih krajev in kultur, predvsem pa 
sprostitve od intenzivnega dela in možnosti za druženje in medsebojno 
spoznavanje sodelavcev ter na ta način izgradnje složnosti in visoke ravni 
kohezije našega kolektiva. Zlasti v družabnem delu ekskurzije je bilo vrsta 
smešnih in zabavnih dogodkov, vendar pa bo se o teh ohranilo ustno izročilo. 
 

Sabina Čauševič in Džemala Pipenbaher
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Moški pevski zbor BIZOVIK 
 
 
 V sredo, 16. maja, smo popoldne v jedilnici Doma prisostvovali 
moškemu pevskemu zboru Bizovik. Zbor sestavlja deset pevcev, mlad 
harmonikaš in dirigent, eden od pevcev pa je igral tudi na kitaro.  
 Zapeli so osem zborovskih pesmi iz vseh koncev Slovenije, in to 
večglasno. Po šestih odpetih pesmih je šest najmlajših članov, mladenič s 
harmoniko ter pevec s kitaro, zapelo tri poskočne Slakove skladbe. Peli 
so zelo ubrano, za vsako pesem smo jih nagradili z aplavzom. 
 

 
  

Ker smo jih tako spodbujali, so nam zapeli še deveto pesem kot 
dodatek, mlajši s harmoniko in kitaro pa še tri poskočne viže. Žal se je 
prireditev začela šele ob 16.30 in zaradi priprave miz za večerjo ni bilo 
več časa, da bi nam s harmoniko in kitaro zapeli še več Slakovih skladb. 
 Prireditev je trajala 40 minut, vsi prisotni so pohvalili to živahno 
petje in takšne kvalitetne pevske zbore bi morali še večkrat povabiti v 
naš Dom. 
 

 
 

Marko Finec 
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Obisk predsednika državnega zbora 

 
 V četrtek, 24. maja 2018 je bil v našem Domu poseben dogodek. 
Po večerji se nas je kar veliko zbralo v avli. Pričakovali smo gosta, in sicer 
predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza. 
 In res se je pred Domom ustavil kombi in izstopil je pričakovani 
gost s spremstvom, med katerim je bilo tudi nekaj invalidov na vozičkih 
pa tudi predsednik Društva distrofikov Slovenije Boris Šuštaršič. 
 

 
 
 Goste je sprejela direktorica ga. Marjeta Maruša Kerč z nekaj 
pozdravnimi besedami. Nato je predsednika Državnega zbora dr. Brgleza 
pozdravil še g. Marko Finec v imenu sveta stanovalcev DSO Bežigrad. 
 Sledil je kratek kulturni program – dve recitaciji in dve pesmi lepo 
uglašenega pevskega zbora, pod vodstvom ge. Mateje Kunstek 
(“Pleničke je prala pri mrzlem’ studenc’” in “Stoji, stoji Ljubljan’ca”). 
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 Gost se je lepo zahvalil za pozoren in prijazen sprejem, zaželel 
vsem prijetno bivanje in še obljubil, da bo po svojih močeh pomagal pri 
nabavi novega dvigala. Nato smo bili obenem z gosti vsi navzoči lepo 
pogoščeni z domačo okusno potico in sokom. 
 Kasneje je ga. direktorica peljala goste na ogled Doma. Na obisku 
pri mlajših invalidih je dr. Brglez vneto igral šah z enim od invalidov. 
 

A.P.T. 
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V DVIGALU 

 
 

Se nevihta razbesni, 
na balkone, okna 

treska in grmi, 
slaba volja kar puhti. 

 
Dvigalo nabito ječi, 

v drobovju mu poka, 
mu stresa kosti, 

da skoro nima več moči. 
 

Starost ga daje, 
rahlja mu vezi, 

osebek razjarjen 
pa v njem spet kriči! 

 
Kaj sploh tod krevljaš, 

če šteti ne znaš. 
Stopiš na prste, 

drug spet se dere na glas. 
 

Vname splošen ravs se in bes, 
pa kletve in žuganja vmes, 

razsodnih vsak 
obupal bi res. 

 
Če tukaj se vnel bo pretep, 

ne bo pomagal več noben ukrep. 
In zmagovalca ne bo. 

Odnesel bo kdo še krvavo glavo. 
 

Za kulturo in strpnost 
jih nekaj ne ve, 

prezira in mržnje 
pa polno je vse. 

 
 

Očividec 
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TERAPIJA S PSOM 

 
Utrinki na fotografijah… 
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HUMOR 
 
 
 
Američani in Rusi so se prepirali, kje imajo boljše kirurge. Rus je rekel: 
“Pri nas je človek v prometni nesreči izgubil oči. Kirurgi so mu znova 
vstavili oči; sestavili živce in žile in človek ponovno vidi.” 
Nato se je oglasil Američan: 
“Pri nas pa je nekdo v prometni nesreči izgubil roko. Ker je niso našli, so 
namesto dlani prišili kravje vime. Ko je ozdravel, je lahko igral violino, pa 
še 45l mleka dnevno je namolzel.” 
“Kdo pa je že kaj takega videl?” je nejevoljno dejal 
Rus. 
“Tisti Rus, ki ste mu vstavili oči.” 
 
 
 
Oče je umiral in je k svoji postelji poklical sina. 
“Pred smrtjo ti moram dati še nasvet, kakšno ženo si 
moraš izbrati. Pri tem sta pomembni le dve stvari, ostalo je nevažno.” 
“Kateri dve stvari?” ga je vprašal sin. 
“Prva. Bodoča žena mora biti tako lepa, da bi jo vzel za ženo, tudi če bi 
bila brez denarja. 
In drugič. Bodoča žena naj bo tako bogata, da bi jo vzel za ženo, tudi če 
bi bila grda kot smrt.” 
 
 
 
Kaj je to? Petdeset ljudi, dva mislita na seks, drugi pa na hrano. 
- Poroka! 
Kaj je to? Petdeset ljudi in vsi mislijo na hrano. 
- Zlata poroka! 
Petdeset ljudi in vsi mislijo na seks. Kaj je to? 
- _________!  
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RAZVEDRILO 
 

Poišči ustrezno nadomestilo podanim besedam in besednim 
zvezam, kot je nakazano v primeru. 

 
Primer: 

sredstvo proti potenju -     deodorant 
pravni predpis -     zakon 
veda o zgradbi telesa -     anatomija 

 
~~~ 

 
tek na smučeh s streljanjem - 

ameriški lovec na kožuharje - 
operni spev - 

jedrska elektrarna - 
ženska, ki se rada smeje - 

dolgo krilo z obroči - 
slovenska pevka Elda - 

zelju podobna zelenjava - 

del harmonike - 
mrčes, žuželke - 

Dedalov sin - 
nadevan svinjski želodec - 

zgradba - 

hajduški poglavar - 
govorna motnja - 

po krofih znan kraj - 
umetno speljana vodna pot - 

obiskovanje dekleta ponoči - 
športna disciplina v letalstvu - 

trgovina z živili - 

ljubitelj lepega - 
izdelki iz žgane gline - 

soglasje - 
tekmec - 

žabji samec - 

igralec na ulično glasbilo - 
 
  



 49 

Nagradna križanka 
 

VODORAVNO: NAVPIČNO: 
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V tokratnem mesečniku smo za vas pripravili tudi nagradno križanko. Izpolnite 
nagradno geslo pod križanko tako, da iz potemnjenih kvadratkov prepišete črke na 
oštevilčena mesta in izpolnjeno do 25. avgusta oddajte v modro škatlo v avli. Izžrebani 
nagrajenec bo objavljen v septemberskem mesečniku. Nagradno geslo vam bo razkrilo 
naslov Cankarjeve črtice. Križanko najdete na naslednji strani. Prijetno reševanje!  

1 – razum 

2 – čokoladni napitek 
3 – Koper 
4 – pohištvo za shranjevanje obleke (v 

množini) 
5 – do, re, mi, fa, __, la, ti, do 
6 – kraj, kjer se križa več poti 
7 – uničevalka kovine 
8 – šampinjoni, lisičke, štorovke,... 
9 – prvi zlog besede "basen" 
10 – označba 
11 – slovenska pritrdilnica 
12 – ptica s črnim in belim perjem, ki 

rada odnaša svetleče predmete 
13 – delovna vnema 
14 – egipčanska boginja (Isis) 
15 – reka v bližini Iga 
16 – ameriška filmska nagrada 
17 – nekdanja tridelna papeževa krona 
18 – blag 
19 – ubranost, ujemanje 
20 – pripadnik taoizma 
21 – žalostinka 
22 – smisel 
23 – vatikanska časopisna agencija 

(Agenzia Fides) 
24 – atom z električnim nabojem 
25 – 4. in 2. samoglasnik 
26 – Gašper Smej 
27 – vrsta žitarice, tudi žensko ime 
28 – slovenska glasbena skupina, tudi 

ruski ne 
29 – samo 
30 – (prostor za) cerkveni pevski zbor 
 

1 – povelje, odredba, zahteva 
3 – barva igralnih kart, tudi spodnji 

del hrbta 
4 – nega 
23 – spolno prenosljiva bolezen, ki 

jo povzroča virus HIV 
30 – oglašanje vrane 
31 – zraven, poleg 
32 – velika površina slane vode 

(Sredozemsko, Črno, Rdeče,...) 
33 – oslov glas 
34 – poti, namenjene pešcem 
35 – opoldanski obed 
36 – azijka 
37 – glavna cesta 
38 – ruska žgana pijača 
39 – naročilo za izvršitev dejavnosti, 

dela 
40 – zvišan ton a 
41 – vodnjak z vodometom 
42 – angleška nikalnica 
43 – skupno delo 
44 – gledališče 

45 – Združene države Amerike 
46 – cirkuško prizorišče 
47 – izpitje na dušek 
48 – hitra gorska koza z ukrivljenimi 

rogovi 
49 – oranje 
50 – primorska enolončnica iz fižola, 

zelja, krompirja in mesa 
51 – Edvard Kardelj 
52 – Josip Ivanov 
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O LJUBEZNI 

 

 Položena je vsakemu v kri, v um, srce in dušo kot 
milost in razkošje pa tudi kot obup.  Kolikokrat? Enkrat 
samkrat v življenju? Večkrat ali nikoli? Če si te sreče, 
ljubiš kar naprej. Ljubezen je sila, ki človeka dviga k 
bogovom. 

(Tone Pavček) 

 

Z LJUBEZNIJO V POLETJE! 
ŽELIMO VAM AKTIVNE POČITNICE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prispevke za naslednjo izdajo Mesečnika lahko oddate 
do 15. avgusta 2018, v delovno terapijo. 


