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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 
 
Zdravnik in ordinacijski čas 
Biljana Nikolova Stoilova, dr. med. spec.  
 
VSAK DELOVNIK: 
Delo na oddelkih: 7.00 – 12.00 
 
Ambulanta za obiske stanovalcev: 
pon., sre.: 12.00 – 13.30,  
tor., čet., pet., 12.00 – 13.00  
 
Administrativno delo: 
pon., sre.:  13.30 – 14.00  
pet.: 13.00 – 14.00 
 
Pogovor s svojci po predhodnem dogovoru: 
TOREK in ČETRTEK: 13.00 – 14.00 
 
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*. 
 
*Prazniki: večerja 17.30. 
Ob nedeljah je večerja v obliki suhega obroka 
servirana ob zajtrku. 
 
2. skupina: 
zajtrk: 8.00, kosilo: 13.00, večerja 18.00 
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ČASOVNIK 

 

Marec ali sušec (mesec z najmanjšo količino padavin) je tretji mesec v gregorijanskem koledarju. Ime je 
dobil po rimskem bogu Marsu. 

Izvirno slovensko ime za marec je sušec, hrvaško ožujak, češko březen in poljsko marzec. Druga stara 
imena so: brezen, breznik, ebehtnik, mali traven, vetrnik, sušnik, postnik, ceplenjak, brstnik, ranoživen, 
spomladanjec, tretnik. V prekmurščini mali tráven, in tudi marciuš. 

April ali mali traven je 4. mesec v letu po gregorijanskem koledarju in ima 30 dni. Ime meseca izhaja 
iz latinske besede aperire, ki pomeni »odpreti« in se verjetno nanaša na pomladno prebujanje in 
rast rastlin. Po drugi teoriji ime izhaja iz imena Apro (za Afrodito) oz. iz indoevropejske besede apero, 
ki pomeni naslednji. 

April se vsako leto začne na isti dan v tednu kot julij, v prestopnih letih pa tudi na isti dan kot januar. 

Izvirno slovensko ime za april je mali traven, hrvaško travanj, češko duben in poljsko kwiecień. Druga 
stara imena so: traven, veliki traven, zelenár, deževni mesec, velikotravnik, mali travnik, travnjek, 
travnik, jurjevščak, štrtnik, ovčjider. V irskem koledarju se ta mesec imenuje Aibreán in je tretji in zadnji 
mesec pomladi. V prekmurščini velki tráven, ali völki tráven in tudi apriliš. 

Maj ali veliki traven je peti mesec v gregorijanskem koledarju, z 31 dnevi. Maj je dobil ime po rimski 
boginji Maji. 

Izvirno slovensko ime za maj je veliki traven, hrvaško svibanj, češko květen in poljsko maj, prekmursko 
risálšček, nekoč risáolšček in tudi májuš. 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mesec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mars_(bog)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ime
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Polj%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmur%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mesec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ime
https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beseda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Afrodita
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Indoevropejci&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Teden
https://sl.wikipedia.org/wiki/Julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prestopno_leto
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Polj%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Irski_koledar&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmur%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mesec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ime
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_mitologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
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PRAZNIKI IN OBREDI 

 

PUST (PUSTNI TEDEN)  

je čas, ko se napravimo v pustno šemo, maškaro. Pustni čas je premakljiv in je odvisen od velike 
noči (pustna nedelja je 7 tednov pred veliko nočjo). Prava pustna dneva sta dva; pustna nedelja 
(v liturgiji quinquagesima) in pustni torek. Ime tega časa se smiselno veže na latinsko besedno zvezo 
domenica ante carnes tollendas ali levendas (nedelja, preden se umakne, pusti meso, predpostna 
nedelja). Samo praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo, njeno izročilo so prevzeli Rimljani in si 
v prepomladnem času ustvarili več praznikov, ob katerih so se tudi šemili. Praznovanje in šemljenje se 
je klub upiranju uveljavljajoče se Cerkve nadaljevalo tudi po pokristjanjenju;  

 

od 10. stoletja pa je odpor ponehal. V srednji Evropi so se po letu 1300 zabave prenesle na čas pred 
štiridesetdnevnim postom.  

Beseda pust, ki jo je poznal že Trubar, je verjetno nastala iz »mesopust«, to je iz besed meso in postiti 
se ali iz meso in pustiti, kar bi bil dobeseden prevod iz italijanskega izraza carneleva v pomenu »opusti 
meso«.  

Iz italijanskega carneleva je nastala beseda carnevale, iz te pa evropska kulturna beseda karnevál v 
pomenu »praznovanje pusta« ali »pustovanje, pust«. Danes je pri nas izraz mesopust zastarel in se ne 
uporablja več, v ruskem okolju pa še vedno pomeni »štiridesetdnevni post«.  

 

Cerkljanski laufar  

 

Kurenti na Ptuju  

  

Škoromati iz Hrušice  

 
  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_no%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_no%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Liturgija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimljani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_(organizacija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
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DOMSKI PUST 

Sedim pri oknu, gledam na domski vrt, ugibam, kaj bi počela v tem sončnem dnevu. Šla bi počivat ali na 
vrt. Zmagalo je sonce in že sem bila na vrtu. Kmalu se najde vesela druščina. Kramljali smo o vsem 
mogočem in nemogočem. Naenkrat nekdo vpraša, če kdo ve, kdaj bo pust. Vsi se spogledamo, ne ve pa 
nihče. Takoj drugi dan opazim reklamo na oglasni deski » Ples v maskah« Kdaj? V torek, 5.3. Kje? V avli 
ob 14.00. In tako se je začelo pustovanje v našem domu.  
 
Že dopoldne nas je obiskal vrtec Ciciban – enota Mehurčki s 50-imi otroki in 4 njihove vzgojiteljice, ki so 
zelo lepo vzgojile cicibančke, ki so 
peli in igrali na razno-razne 
inštrumente, seveda pripravljene 
za otroke. Njihovo igranje in petje 
pa je odmevalo v lepo urejanih 
maskah naokrog. Bili so čudoviti in 
pri odhajanju poželi velik aplavz, 
kjer koli so se pojavili, nam pa 
popestrili dopoldne. 
 
S tem pa še ni bilo konec 
pustovanja. Vodstvo delovne 
terapije je poskrbelo tudi za ličenje 
in urejanje frizur za udeležence 
pusta. Masko in šminko so urejale 
dijakinje iz Srednje kozmetične 
šole Ljubljana. Vse pa se je dogajalo 
v prostorih delovne terapije. 
Pridne roke nekaterih 

oskrbovancev in osebja Doma pa so urejale 
prostor v avli za vse udeležence doma.  
 
Ob 14. uri pa sta se pojavila gospod 
Korošec Janez s svojim pomočnikom in 
vsak s svojo harmoniko naznanila pričetek 
pustovanja s plesom. Avla se je napolnila 
do zadnjega kotička. Harmonikarja sta 
vabila na ples. Neumorni plesalci so kar 
dve uri zabavali oskrbovance doma. 
Harmonikarja sta tudi pela domače pesmi 
in na željo nekaterih oskrbovank zapela 
tudi njihove pesmi. Pridne kuharice pa so 
napekle krofe in miške. Mi pa smo pridno 
jedli in pili kuhančka.  
 
 

Zelo hitro je minilo popoldne. Poslovil se je pust, ki je vsem navzočim 
prinesel lep pustni dan. Upravi doma pa se zahvaljujemo, ker so nam 
omogočili lepo in veselo pustovanje. Kličemo na veselo pustovanje 
drugo leto!  
 
Udeleženka in opazovalka Vida Drinovec 
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FOTO UTRINKI S PUSTOVANJA  
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DAN ŽENA  

 
Dan žena (originalno "Dan delovnih žena") je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah 
praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in 
dosežkov žensk, praznujejo pa ga predvsem v bivših komunističnih in socialističnih državah.  

V začetku so ga praznovali 19. marca, kar 
jepredlagala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin, rojena Eissner 
(1857-1933). Za enakopravnost žensk se je začela bojevati leta 1889, medtem 
ko je pobudo za dan, posvečen vsem ženskam, dala na Drugi mednarodni 
konferenci socialističnih žensk leta 1910. Prvič so ga praznovali leta 1911 
v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, takrat še na 19. marec. Tudi 
v Sloveniji so ga praznovali v Trbovljah. V državah sovjetskega bloka se je Dan 
delovnih žena v komunizmu praznoval 8. marca in je vedno imel velik pomen. V 
zadnjih desetletjih se tudi v drugih državah uveljavlja praznovanje na 8. in ne 
več 19. marca. 

Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od leta 1917, saj so se na ta dan 
začeli protesti v Petrogradu (danes St. Petersburg), iz katerih je nastala 
komunistična Oktobrska revolucija. 

SLOVENKE SKOZI ČAS 

Ob letošnjem 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, bomo nekoliko osvetlili zgodovino naše slovenske 
žene. 

Dokazano je, da so zgodovino res pisali moški, niso pa bili edini, ki so jo pomembno soustvarjali. Ženske 
so v različnih pomembnih zgodovinski trenutkih igrale celo odločilno vlogo.  

Plemkinje, veščanke, kmetice, delavke niso bile zgolj pasivne spremljevalke javnega življenja, ampak so 
vanj tudi aktivno posegale kot spodbujevalke javnega razvoja, pobudnice humanitarnih akcij, 
ustanoviteljice socialnih ustanov pa tudi nadarjene umetnice svetovnega slovesa, znanstvenice, borke 
za pravice žensk. Zgodbe o veliki ženskah se prepletajo z zgodbami navadnih kmetic, služkinj, peric, 
tovarniških delavk, trgovk in obrtnic. Ženske roke so izdelovale lončeno posodo, razne okraske, oblačila 
za vso družino iz volne, vlaken, konoplje, oblikovale razna orodja, otroške igrače in različne uporabne 
predmete. V času uporov, lakote, bolezni so nosile glavno breme.  

Ohranjena so imena žensk različnih slojev:  BEATRICA, DOBRICA, GOJICA, DRAŽMA, TRTOSLAVA, VILA, 
VERKA, BUDISLAVA, MISLENA,M STRADOSLAVA, SVEDOBRA, RADA, BOGOMILA, ZEMIDRAGA, 
ZLESLAVA, BOŽELISA. Tudi iz rimske dobe je ohranjenih dosti imen.  

Slovenska žena, že po naravi plaha, ni dolgo iskala svojih poti. Šele pozno, v primerjavi z drugimi narodi,  
proti koncu 18. stoletju, slovenska žena nastopa iz lastne spodbude organizirana, samozadostna. Koliko 
očetov in sinov je padlo na bojnih poljanah, za tuje interese. Slovenke so v času bojev obdelovale zemljo, 
skrbele za družino, ranjence, stare ljudi. 

ČAS POGANSTVA 

Po vdoru Frankov se je začela slovenska mitologija, po sili smo prevzeli novo kulturo ob sprejemu 
krščanstva. Zopet so ženske ohranjale narodno zavest. Žena je ostala neomajno zvesta slovenskemu 
jeziku, slovenski pesmi, ohranjala stare običaje in jih prenašala na potomce. Kar niso oropali tujci, so 
uničile vojne, lakota in grofovska oblast. Kmetice so obdelovale zemljo, revno ljudstvo je moralo 
vzdrževati še davčno izkoriščevanje, ki ga je naložila grofovska in cerkvena oblast. Ženska moč je 
prispevala, da se je narod ohranil. Ljudstvo se je utapljalo v praznoverju, razširjene so bile razne bolezni, 
usodna je bila kužna bolezen. Slovenskih plemičev ni bilo veliko, izobrazbo so iskali v tujini. Med drugim 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sociala
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nemci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Feminizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socializem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Danska
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trbovlje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oktobrska_revolucija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Frauentag_1914_Heraus_mit_dem_Frauenwahlrecht.jpg
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so tudi prinesli luteranstvo, katerega goreč pristaš je bil Primož Trubar. Njegovih naukov so se navzele 
zlasti plemkinje, posestnice in kmetice. Luteranstvo so preganjali stari habsburški vladarji. Zapirali so 
pridigarje, požigali bogate knjige, zaplenjevali premoženje, izganjali in zapirali moške in ženske! Naloga 
žensk je bila zanositi in roditi. V tem času imamo pojav čarovništva, ker so bile bistrega duha, so jih 
razglasili za čarovnice. Zažigali so jih na grmadah, pred smrtjo mučili na natezalnicah. Krivili so ji, da 
delajo točo, povzročajo sušo, se vlačijo s hudiči. Tem grdobijam je naredila konec Marija Terezija. V 
začetku 16. stoletja so se razvneli še kmečki upori. Znano je, da je krvav boj začela ženska. Na 
SUSJEGRADU se je začel spor med Uršolo MELKINEZER in H. Tahom, poveljnikom konjenice v Kamiži. 
Imel je graščino tudi v STATEMBERGU. Uršula je s pomočjo kmetov ukazala izgnati Tahovo rodbino. 
Tahi je zapiral žene in dekleta v grad in jih izpostavljal nečastnim zlorabam.  

Ana Pogorelec Tomažič 

 

  

ŠTIRIDESETIH MUČENIKOV  

Štiridesetih mučenikov (tudi: Štirideset mučéncev) je štirideset kristjanov 
iz Sebaste, ki so umrli mučeniške smrti pod cesarjem Licinijem. 
V krščanstvu se njihov god obhaja 10. marca. Takrat vsi možje praznujejo 
svoj dan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVETOVNI DAN POEZIJE  

Poezija je prostor, v katerem se srečujemo skozi besedišča vseh barv, ritmov in zvokov, ki ujamejo bistvo 
človeškega bitja, njegove občutke ter dialog in 
sporazumevanje. Pesniki kot Rabindranath 
Tagore, Pablo Neruda in drugi širijo brezčasna 
sporočila in so včasih vzvodi in priče 
pomembnim družbenim ter zgodovinskim 
spremembam, včasih pa nam njihovi verzi zgolj 
pomagajo pri iskanju duševnega miru in lastnega 
bistva. Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek 
ima svoj ključ do poezije. V počastitev 
Svetovnega dneva poezije si v naših knjižnicah 
lahko ogledate številne literarne dogodke. 
 

 
 
  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Denik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Licinij&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/10._marec
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SVETOVNI DAN POEZIJE V DOMU 

 

Dne 21.3. 2019 smo obeležili svetovni Dan poezije. Ob tej priliki je pesnik Martin Škafar Barjanski 
predstavil svoji dve pesniški zbirki, in sicer VODOMEC (2017) in POSLEDNJI TRUBADUR (2018). Pesnik 
je sam povezoval program in bral svoje pesmi. Predstavo je popestril mladi violinist Sebastian Škoić. 
 

  
  

Zbirki lahko kupite v knjigarni Mali princ v Ljubljani, Ciril Metodov trg 15 (založba Karantanija). 
 
 

NOČ 
 
Noč, povezni name čarobno mehke dlani,  
pozapri obtežene veke, skrij utrujene oči, 
naj končno zaspim, se naposled umirim, 
v toplem naročju jutra prebujam, zbudim, 
nov dan bo razbiranje med dobrim in zlim. 
- 
Ovij me v mehko svilo, mi igraj prijazno vilo, 
zaziblji me v gorki spanec na moč krepčilen, 
zaspal bom kot dete milo, kot starec senilen. 
- 
Naj se ob tebi umiri vsa v meni spenjena kri, 
kot burja poleže vsakršna ognjevitost strasti, 
strahovi poniknejo naj, krčevitost naj popusti, 
mi bodi v pomoč, saj vse razen mene že spi, 
legam k tebi, za menoj luč ugasni, duri zapri. 
 

ŠE VELIKO PESMI V MENI GNEZDI 
 
Saj še mnogo lepih pesmi v meni gnezdi; 
besed arabeske pretapljam v sveže freske, 
ki se mi izrisujejo v glavi nadvse radoživo, 
kot je pomladno rojenje čebel lahko igrivo, 
in dekle se moži v mesecu maju, ob mlaju. 
- 
Ali, ko v poletni vročini, ob morski gladini, 
kot zamaknjeni v en glas škrebljajo škržati, 
ki režejo svojo rezko pesem v borovem gaju, 
sam pesnim pesem v njih silnem direndaju, 
sedeč pod murvo, z zrelimi, črnimi plodovi. 
- 
Tedaj iz besed, tišin, rim, verzi kar vzrojijo, 
se pogosto spotoma kar med sabo podojijo, 
besede izraščajo v prelesten pesniški cvet, 
ki tren zatem že dehti pesmi, ducatu njih!? 
 
Duša, vsa ožarjena, na moč ganjena, mila, 
je znova vso očarljivo lepoto v svet spustila, 
se v pesmih zbistrila je, ubesedila občutek, 
ki je vendarle pričakal ubeseditve trenutek. 
- 
Da živeti bridkosti nadene kaj jasen obraz, 
je izpoved, sama po sebi, najmanj v okras, 
v njej prepoznavam znani mi jaz, to jaz sem, 
ki nadvse nežno ljubkujem tvoj čeden obraz! 
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MATERINSKI DAN 

 

Materinski dan je neformalen praznik posvečen materam. Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, 
kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski dan so v 
Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. 
maj, potem pa prestavljen na 25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi 
praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na 
isti dan kot Marijino oznanjenje, torej 25. marec. 
 

MATERINSKI DAN V DOMU – NASTOP OTROK IZ VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA 

V ponedeljek, 25.3.2019, na praznik »materinski dan«, nas je obiskalo 25 otrok iz vrtca Ciciban, enota 
Ajda, skupina Vijolica in tri vzgojiteljice.  
Vse najboljše za materinski dan, vam je najprej čestitala naša delovna terapevtka Monika Hozjan. Nato 
so otroci ob glasbi zapeli in igrali nekaj poskočnih ljudskih plesov, vodila pa jih je vzgojiteljica vrtca 
Tadeja Selan. Ko so odplesali vse plese, nas je stanovalce zaprosila, da naj skupaj z malčki zaplešemo 
»Marko skače«. Nekaj se nas je pridružilo in skupaj smo zaplesali, mladi in stari. Bilo je zelo prijetno. 
Po končanem nastopu so Cicibančki prišli do vsake mamice in podarili papirnato marjetico. 
Otroke je vedno lepo poslušati v našem Domu in zato se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli, da so otroci 
prišli do nas.  
 

Marko Finec 
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DAN NORCEV 

 

Dán nôrcev je neuradni praznik, ki ga praznujemo 1. aprila. Izvira iz 18. stoletja, ko je dvorni 
norec nasmolil kralja Ludvika XIV. Na ta dan so v navadi potegavščine, ki jih objavljajo tudi televizijske 
hiše in časopisi. 

 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA – 7. APRIL 

 

Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je bila ustanovljena leta 1948, je 7. 
april določila za svetovni dan zdravja. Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti na ta dan 
izpostavi določeno temo s področja zdravja. 

 

POSTNI ČAS 

 

Pôstni čàs (tudi véliki pôst) je v krščanstvu obdobje priprave na največji krščanski praznik - veliko noč. 
V katoliškem koledarju postni čas traja od pepelnice do velike noči. Po pravoslavnem koledarju se 
postni čas začne že na ponedeljek. 

Postni čas se imenuje po postu, ki je zunanje znamenje spokornosti - želje po spreobrnjenju in 
poboljšanju. Načine postenja določa postna postava. 

Pepelnična sreda in veliki petek sta dneva strogega posta. Na ta dva dneva se verniki le enkrat na dan 
najedo do sitega (post) in se zdržijo vseh mesnih jedi (zdržek). Vsi verniki, ki so dopolnili osemnajsto 
leto in še niso stari šestdeset let, so se dolžni postiti (razen v izjemnih primerih, npr.: bolezen). 

Vse ostale petke v postnem času velja samo zdržek od mesnih jedi. 

Cerkev vernikom priporoča, da postu dodajo še katero od spodaj naštetih stvari: 

 molitev - npr. udeležba pri sv. maši; osebna ali družinska molitev; obisk cerkve ali kapele; branje 
Svetega pisma; molitev križevega pota ipd. 

 post - poleg zdržka mesa so še druge možnosti. Zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave 
ali kajenja, zdržek od televizije, računalnika. Namesto tega več časa posvetimo stikom z bližnjimi, 
omejitev v hrani in pijači, z namenom, da prihranjeno namenimo revnim, ipd. 

 pomoč drugim - posebna skrb za koga v bližini, ki je ostarel, bolan, osamljen, reven ipd. 

Postni čas je čas pokore. V tem obdobju za nas verne velja spodbuda k poglobljeni molitvi in ljubezni do 
bližnjega; k zatajevanju samega sebe. 

Pepelníčna sréda (kratko pepelníca) je premakljiv praznik v katoliškem koledarju. Praznuje se na sredo, 
46 dni pred veliko nočjo. S pepelnico se začenja postni čas - pepelnična sreda je prvi postni 
dan. Cerkev je ta praznik uvedla po letu 1091. Bistvena značilnost pepelnice je obred pepeljenja - 
posipanja s pepelom.  

Pepeljenje je bilo poznano že prej in v stari zavezi zasledimo, da so se ljudje oblekli v raševino in se 
potresli s pepelom. Križ pa je znamenje premagane smrti (Jezusova smrt na križu). Pepeljenje vernike 
spominja, da smo vsi ljudje zapisani smrti, spokornost pa je prvi korak na poti k vstajenju. 

Pepelnica je uvod v postni čas, v katerem naj bi se verniki moramo odrekli grehu in se pripravili, da 
s Kristusom vstanejo k novemu življenju. Pepelnična sreda je (tako kot veliki petek) dan posta in zdržka 
mesa. 
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VELIKA NOČ – 21. APRIL 

 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od 
mrtvih - na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. 

Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja; verujejo, da je 
Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za 
vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti.  

Velikonočne tradicije se v veliki meri od države do države 
razlikujejo. Po tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post, 
na veliko soboto se blagoslovijo (pogovorno žegnajo) jedila, ki se 
potem zaužijejo za nedeljski zajtrk.  

Tudi v Sloveniji imajo določeno simboliko, 
suho meso simbolizira Kristusovo telo, rdečipirhi so 

kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, potica in ostala peciva pa 
trnjevo krono. Na velikonočno nedeljo so v Sloveniji v navadi 
vstajenjske procesije, na čelu katerih nosijo kip vstalega Kristusa. 

Zgodnje kristjane so krščevali na predvečer velike noči in tudi danes 
odrasle osebe običajno krščujejo na ta praznik. Ker je Kristus vstal iz 
kamnitega groba podobno, kakor pišče pride iz jajca, in ker tudi krst 
pomeni vstop v novo življenje, je jajce znamenje Kristusovega 
vstajenja in hkrati tudi krsta.  

 

 DAN ZEMLJE- 22. APRIL 

 

Dan Zemlje je letni dogodek, ki se praznuje 22. aprila, ko se odvijajo dogodki za osveščanje glede 
varovanja okolja na Zemlji. Praznovanje se je prvič organiziralo 1970. leta in ga zdaj koordinira globalna 
mreža Dneva Zemlje. Dogodek vsakoletno praznujejo v več kot 192 državah. 
 

 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU – 27. APRIL 

 

Dan upora proti okupatorju (včasih samo Dan osvobodilne fronte ali Dan OF) je državni praznik, ki ga 
v Sloveniji praznujemo 27. aprila. Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena 
Protiimperialistična fronta, ki se je po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 
preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. OF je bila sicer ustanovljena dan prej, 26. 
aprila 1941, v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predstavniki nekaj političnih strank in 
kulturnih delavcev. To so bili: Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler (za KP), Josip Rus (za levo krilo 
Sokolov), Tone Fajfar (za Krščanske socialiste), Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar (za Slovenske 
kulturne delavce). Prvotno ime ob ustanovitvi je bilo »Protiimperialistična Fronta«. Nastala je deset dni 
zatem, ko je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo, in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije. 
 

PRAZNIK DELA – 1. MAJ 

 

Mednarodni praznik dela, ki ga pri nas praznujemo na prvi maj in je državni praznik ter dela prost dan, 
praznujejo v mnogih državah po svetu, menda več kot 80-ih. Običajno se torej praznuje okoli prvega 
maja, a datum se razlikuje od države do države. Povezujemo ga z začetkom pomladi kot tudi s 
praznovanjem delavcev. 
Slovenska tradicija prvi maj obeležuje zlasti s kresovi in nošnjo nageljnov. Prvi maj je po vojni s 
kurjenjem kresov in postavljenjem mlajev nadomestil praznik sv. Krstnika oz. kresne noči. 
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DAN ZMAGE NAD NACIZMOM IN FAŠIZMOM – 9. MAJ 

 

9. maja 1945 praznujemo dan zmage nad nacizmom in fašizmom, saj se je tega dne leta 1945 v Evropi 
uradno končala druga svetovna vojna. Tega dne so v Ljubljano vkorakale enote 29. divizije in 7. korpusa 
slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto.  
 

Okupacija Ljubljane zaseda v zgodovini evropskih 
prestolnic posebno mesto, saj je bilo le malo naselij 
popolnoma okupiranih in tako rekoč spremenjenih v 
koncentracijsko taborišče. Samo utrjevanje Ljubljane se 
je začelo 22. februarja 1942 zvečer na ukaz Visokega 
komisarja za Ljubljansko pokrajino Graziola in 
poveljnika 11. armadnega korpusa generala Maria 
Robottija. Prvotna gradnja, ki je bila začasna (bodeča 
žica, koli ...), je bila končana naslednjega dne ob 14.uri. 
Tega dne, 23. februarja, je Grazioli izdal še prepoved 
izhoda iz mesta Ljubljane; s tem ukazom je omejil 
prihod in izhod na 11 cestnih prehodov (t. i. blokov), ki 
so jih lahko prečkale le osebe z dovoljenjem 
komisariata. Ko je Italija septembra 1943 kapitulirala, je slovenska Narodnoosvobodilna vojska zasedla 
ozemlje vse do Ljubljane, ki je bila tri dni povsem svobodna. 10. septembra pa so prišli novi okupatorji 
Nemci. Znova so se vrstile množične aretacije, odgoni v taborišča, streljanje talcev ... Temu se je proti 
koncu vojne pridružilo vse hujše pomanjkanje, v februarju in marcu leta 1945 pa še zavezniško 
bombardiranje. Partizanske enote so se približale Ljubljani v začetku maja 1945. 7. maja so se razvneli 
hudi boji na vsej obrambni črti, najmočnejša je bila sovražnikova obramba na Orlah, ki jo je 15. 
partizanska brigada strla šele 9. maja ob 3.00 zjutraj, čeprav je brezpogojna kapitulacija vseh nemških 
oboroženih sil začela uradno veljati že 8. maja ob 23. uri.  

Ob 5. uri zjutraj 9. maja sta sirena na glavnem kolodvoru in velika zastava na Gradu mestu oznanili, da 
je konec štiriletne okupacije.  

 

SVETOVNI DAN ČEBEL – 20. MAJ 

 

Svetovni dan čebel obeležujemo 20. maja. Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir 
sodobnega čebelarstva Anton Janša. Svetovni dan je posvečen čebelam in 
drugim opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogi pri varnosti s prehransko 
preskrbo, njihova prisotnost pa je tudi pokazatelj stanja lokalnega okolja. Poleg 
tega je človek udomačil čebele za pridobivanje medu in drugih čebeljih 
pridelkov (na primer matični mleček, cvetni prah, čebelji vosek in propolis). 

Razglasitev praznika je v okviru Organizacije Združenih 
narodov predlagala Slovenija na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, predlog pa je bil 
potrjen 20. decembra 2017. Pobudo je vodilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, soglasno so jo podprle vse članice OZN.  
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LITERARNI KOTIČEK 

 

ANTON TOMAŽ LINHART  
 
Rojen je bil 1756 v Radovljici v družini obrtnika češkega 
rodu. Izdelovali so nogavice. Znano je, da je stopil v 
cistercijanski red belih menihov v Stični, a ga je kmalu 
zapustil. Zelo mu je bila všeč bogata knjižnica pri stiških 
menihih. 
Na Dunaju je obiskoval uradniške tečaje. V Ljubljani je bil 
najprej tajnik škofa Herbersteina, nato uradnik pri 
Kresijskem uradu. Postal je okrožni šolski komisar in 
nazadnje gabernijski tajnik. Umrl je v Ljubljani 1795. 
Linhart je bil trezen, kritičen, delaven in ambiciozen, bister 
človek.  
Skraja je pisal v nemščini, kasneje v slovenščini. Postal je 
najbolj deloven član Zoisovega krožka. Poskušal se je v 
pesništvu, gojil je izvirno in prevodno dramatiko. Uspel je 
kot zgodovinar. Zaradi prezgodnje smrti ni dosegel 
rezultatov, ki bi jih bil zmožen.  
 
 
ŽUPANOVA MICKA je prvi Linhartov poskus v slovenščini. Izšla je leta 1789. Igrali so jo leto kasneje 
meščanski amaterji v Ljubljani, med njimi sam Linhart, ki je igro tudi režiral.  
Županova Micka je nekoliko predelan prevod igrice avstrijskega dramatika Josepha Richterja »Die 
Feldmühle«.  
Nastala je v ozračju razsvetljene vladavine Jožefa II., ko je bilo treba vzpodbujati kmečko zavest in kazati 
škodljivost brezdelnega življenja pokvarjenega 
plemstva.  
Ideja igre je povezana z oznako obeh slojev: 
zdravih, naravnih, poštenih kmetov in pokvarjenega 
plemiča, ki mu spodleti nemoralna zvijača.  
 
Županova Micka, župan Jaka Zanetovec in Anže 
Hudoba so predstavniki kmetstva, Tulpenheim pa 
pokvarjenega plemstva. 
Igra je enodejanka, zgrajena na preprosti intrigi in 
nadaljuje tradicijo klasične evropske komedije. Linhartova je samo presaditev v slovensko okolje, na kar 
kažejo imena in kakšna podrobnost. 
 
Takoj po Županovi Micki je Linhart napisal »Ta veseli dan ali Matiček se ženi.« To je predelava 
Beaumarchaisove komedije FIGAROVA SVATBA. 
Po smrti Jožefa II. je niso več mogli igrati zaradi poostrene cenzure, tako je bila njena prva uprizoritev 
šele po marčni revoluciji 1848, in sicer v Novem mestu. 
V primerjavi z Županovo Micko to ni samo prevod, ampak prava predelava. Prizorišče je prenesel na 
Gorenjsko. Namesto visokega plemstva, nastopajo kranjski podeželski graščaki, Figara je spremenil v 
graščinskega vrtnarja Matička. Ideja ostaja ista, to je zmaga bistrih, preprostih ljudi. Avtor ostro kritizira 
tudi zapostavljanje slovenščine v uradih. 
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Anton. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA – odlomek 
 
PRVI AKT 

Dvorišče pred županovo hišo; dol na oni plati se začne boršt, na tej drugi plati je polje in se daleč vidi 

 
PRVI NASTOP  
JAKA Ljubezniva Micka, povej mi vendar, zakaj Anžeta nočeš? Al ni lep, zal fant? Al nima lepe hiše, lepih 
njiv, živinico pak tako, da se človeku srce smeje, kadar jo vidi? 
MICKA Oča, povejte meni, zakaj vi kislega vina radi ne pijete? 
JAKA Šema! Zato, ker mi ne diši. 
MICKA Prav! Jaz tudi Anžeta nočem zato, ker mi ne dopade. 
JAKA Ti šentano dekle, zdaj si me plačala. Ampak čakaj, zdaj jaz tebe vprašam, zakaj ti Anže ne dopade? 
MICKA Zato, ker mi ne dopade. 
JAKA Imaš spet prav. Dekle, ti imaš več pameti kakor tvoj oča. No, ne bom te več vprašal; pak vendar, 
Micka, Anže je le zal fant! Micka, stori mi to veselje in vzemi ga! 
MICKA Ker mi pak ne dopade. 
JAKA Tak stori, da ti bo dopadel! 
MICKA Kako bom to storila? 
JAKA Lahko, če le hočeš. 
MICKA Da bi le Anže tak hrust ne bil – on je tako grob. 
JAKA Kaj? Grob? Kaj ti je storil? Govori. Micka – da te vendar! Grob, praviš? 
MICKA Ja, prav grob je. Pri plesu me okoli pasa prime, da mi vsa rebra pokajo, in kadar narazen gremo, 
me tako stisne, da dolgo dolgo ne morem prsta ganiti. 
JAKA Dekle, meni se vse zdi, da on to iz ljubezni stori. 
MICKA On mi nikdar nič lepega ne pove. 
JAKA Kako to meniš? 
MICKA No – on mi nikdar ne reče, da na mojih licih rožice cveto. 
JAKA Rožice? 
MICKA Da Kupido v mojih očeh sedi in v njega strelja. 
JAKA Micka! Se čudi. 
MICKA Da je moj obraz tako jasen kakor nebo, moj život tako raven kakor smreka. 
JAKA Micka! 
MICKA Da je moje petje tako lepo kakor od kakšne ptičice. O tem on meni nikoli nič ne pove; kako ga 
bom tedaj ljubila? 
JAKA Micka, ako bi ne vedel, da si pametna, bi te zdaj za noro držal. Zlodej me vzemi, če sem jaz tvoji 
rajnki materi kaj takega povedal, in vendar sem jo ljubil. Pak kaj se že v tridesetih letih ni prevrnilo! 
Morebiti je tudi v ljubezni nova šega gor prišla. No, ti moraš bolj bedeti kakor jaz. Vendar, Micka, ti bi 
meni veliko veselje storila, ko bi Anžeta vzela. Poglej, moji lasje že sivi ratujejo! Kdo ve, kako dolgo 
bom še živel. Jaz bi te rad preskrbljeno videl. Pak saj si pametna – ti boš že vedela, kaj imaš storiti. Pak 
vendar, Anže je le zal fant. Malo bom na polje stopil; sonce bo skoraj doli. Prinesi ta čas glaž vina gori! 
MICKA Že prav, oča. 
JAKA Tistega pri zidu. Gre. 
MICKA Že vem. Gleda za njim. 
 
DRUGI NASTOP 
MICKA Saj bi Anžeta rada ljubila, da bi le mogla. Privleče prstan iz nedrja in ga zaljubljeno ogleduje. 
Zakaj sem se pak v tebe lahko zaljubila, ljubeznivi Schönheim? Tukaj ni treba, da bi moj oča rekel: 
»Ljubi ga, Micka, vzemi ga! Micka, vzemi ga! Poglej, moji lasje že sivi ratujejo!« - Danes, ljubeznivi oča, 
še danes, in ko bi mogli biti, zdaj pri tej priči. Pak si tudi druge sorte fantič: lep, bogat – in še zraven 
žlahten gospod. In jaz bom tudi žlahtna gospa! Kako bo to lepo slišati! Anžetova žena! Fej! Kaj, jaz da bi 
bila Anžetova žena? Fej! O ljubeznivi Schönheim, kje tako dolgo ostajaš? Boš prišel, moj Schönheim? 
Boš prišel? 
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ZOFKA KVEDROVA (1878-1926)  

 

Je ena najbolj pomembnih slovenskih osebnosti v slovenski ženski 
literaturi. 
Spada med sodobnike slovenske moderne. Rodila se je 1878 v 
Ljubljani. Postala je uradnica in publicistka. Živela je v Pragi in 
Zagrebu. V pisanju je bila mentorica mlademu Lovru Kuharju – 
Prežihovemu Vorancu. Umrla je v Zagrebu 1926. Pisala je novele, 
črtice, povesti, romane in drame. 
 
Med zbirkami črtic je najznačilnejša knjiga MISTERIJ ŽENE (1900), od 
romanov pa NJENO ŽIVLJENJE (1914). 
V svojih delih prepleta naturalistično opisovanje okolja, dednosti in 
erotike s težnjami feminističnega gibanja. Prikazuje usodo žene v 
meščanskem zakonu in družini ter dramatično slika položaj delavske 
žene.  
 
Zofka Kvedrova: MISTERIJ ŽENE – ODLOMEK (Dejanje se dogaja v Ljubljani.) 
Prišla je iz šole. Sedem let je bila stara. »Pojdi zibat,« ji je rekla mati, »Tonček gre lahko na dvorišče.« 
Prišla je domov. Bila je stara dvanajst let. Po hišah je raznašala pecivo. »Raznesi ti v naši ulici pecivo,« je 
dejala mati. »Tonček naj se pogreje,« bila je namreč zima. Prišla je domov. Devetnajst let je imela. Delala 
je v tovarni, dvanajst ur na dan. »Skuhaj nam večerjo,« matere ni bilo več. »Jutri bo nedelja, zašij mojo 
obleko za delovnik, pa še najini pokrpaj,« sta rekla brata. Bila je omožena, imela je dva majhna otroka. 
Mož je hodil v tovarno, ona je stregla po hišah, pazila svoja in tuje otroke, pletla nogavice za prodajo.  
Tiho je sedela v kotu tramvajskega voza. Stara, sključena in bolna. Njeno zgarano lice je bilo hrapavo, 
kakor staro usnje, oči so ugasle počivale v globokih jamicah. Stara ženica je vzdihnila. Peljala se je v 
bolnišnico. Njene udrte prsi so bile polne gorja. 
Vedno je bila natančna kot avtomat. Mlada dekleta se sučejo okrog strojev. Ko so stare, smejo zbirati 
cunje, trske. Če zbole, smejo v bolnišnico, kjer dobe lepo, čisto posteljo in jesti. Morda pa bo smela kaj 
dalj tam ostati. Jako je bolna, jako!... 
 

Iz literarnih virov 
A. Pogorelec Tomažič 

 
LJUDSKE MODROSTI 
 
Molčati v pravem času je modrost, molčati v trpljenju je junaštvo. 
 
Vsaka ptica poje tako, kakor ji je zrasel kljun. 
 
Kdor želi vrtnico, mora sprejeti tudi trnje. 
 
Človek človeku ni nikoli bliže kot v trenutku ločitve. 
 
Modrijan občuduje, kar razume, bedak to, česar ne razume. 
 
Korenina vsega zla je lakomnost. 
 
Življenje je kakor ogenj, peče, a čisti. 
 
Velika bolečina ne pozna solz v očeh, ampak solze v srcu. 
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Ga. Kranjc Lidija je prinesla zgodbico svoje pravnukinje Maruške Sedlak, ki jo je napisala, ko je 
obiskovala 3. razred, v letu 2018. 
 

ČUDEŽNI GRAHKI 

 

Svoje dni je v neki vasi živel kralj s tremi hčerami. Nekega dne kralj hudo zboli. Izvedel je, da so trije 
grahki zdravilo. Svoje tri hčere pošlje po svetu po zdravilo. Najprej se odpravi najstarejša hči. Dolgo je 
hodila. Prišla je do velikega drevesa, pod katerim je sedel berač. Berač jo je prosil za kos kruha. 
Najstarejša hči se razjezi, kako si jo drzne to vprašati in, da ima za kruh sigurno dovolj. Berač odtrga 
vejico z drevesa, pod katerim je sedel, in se z njo dotakne hčere. Ta se je v hipu spremenila v črno vrano. 
Enako se je zgodilo srednji hčeri. Ko je prišla do berača najmlajša hči, je beraču sama dala kruh in tri 
cekine. Berač je v zahvalo njej dal tri čarobne grahke. Poleg tega ji je še naročil, da ko bo prišla domov, 
naj bolni oče poje en čaroben grahek. Hitro naj pojesta preostale grahke še dve črni vrani, ki bosta sedeli 
pred vrati. In res to je hči tudi naredila. Prišla je domov, očetu hitro izročila grah, stekla ven in preostala 
grahka dala dvema črnima vranama, ki sta sedeli pred vrati. Vse se je zatreslo. Oče je ob tresenju 
ozdravel, vrani pa sta se spremenili v hčeri. 
In vsi so srečno živeli do konca svojih dni. 
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V RAZMISLEK 

 

Vstavi manjkajoče primere: 
 
n. pr. Dežuje, kakor da bi iz škafa lilo. 
Se postavlja ko petelin na gnoju. 
 
Piše ________________________________________________________________________________________________________________. 
Smeji se ___________________________________________________________________________________________________________. 
Gleda ______________________________________________________________________________________________________________. 
Molči ______________________________________________________________________________________________________________. 
Ponavlja ___________________________________________________________________________________________________________. 
Gara _______________________________________________________________________________________________________________. 
Spi _________________________________________________________________________________________________________________. 
Se napihuje _______________________________________________________________________________________________________. 
Živi ________________________________________________________________________________________________________________. 
Trese se ___________________________________________________________________________________________________________. 
Laže _______________________________________________________________________________________________________________. 
Pije ________________________________________________________________________________________________________________. 
Kadi _______________________________________________________________________________________________________________. 
Pleza ______________________________________________________________________________________________________________. 
Govori _____________________________________________________________________________________________________________. 
Kriči _______________________________________________________________________________________________________________. 
Krade ______________________________________________________________________________________________________________. 
 

 

HUMOR 

Ata in mama sta imela 5 otrok. Enkrat jih skličeta 
in jim naznanita: » Ljubi otroci dobili boste še 
enega bratca ali sestrco« . Otroci odidejo, a 
kmalu  se vrnejo, prvi triletni Jurček, ki slovesno 
izjavi: »Otloški svet je sklenil, da naledita 
aboltus«. 
 
Kakšna je razlika med soncem in taščo? Nobene. 
Tako sonce kot taščo se ne da dolgo gledati. 
 
Mami, ali je res, da me je na svet prinesla 
štorklja? 
»Res je.« 
»Torej je očka impotenten?« 
 
Poglej tole Tino! Saj sploh nima prsi! 
»Ne bodi tak. Veš, ona ima zelo stroge starše in ji 
ne dovolijo, da bi jih nosila naokoli.« 
 
Tone in Jože čakata avtobus mestnega prometa 
in Tone je rekel: 
»Ali si slišal, da je bila včeraj na avtobusu takšna 
gneča, da je moral šofer stati?« 
 
 

Zakaj na odsekih avtocest, na katerih izvajajo 
popravila, stojijo prometni znaki za omejitev 
hitrosti? 
»Da vozila ne prebudijo delavcev.« 
 
»Kaj ti je rekel oče, ko si uničil njegov avto?« 
»Ali naj navedem vse kletvice, ki jih je izrekel?« 
»Ne, tega ni treba.« 
»Potem ni rekel nič.« 
 
»No, babica, kako si kaj zadovoljna z novim 
slušnim aparatom?« 
»Odličen je! Odkar ga imam, sem že trikrat 
spremenila oporoko!« 
 
Najboljši prijatelj 
Zakaj je kalkulator človekov najboljši prijatelj? 
Nanj lahko vedno računaš. 
 
Si že kdaj govoril pred večjo množico ljudi?« 
»Sem!« 
»In kaj si jim povedal?« 
»Da nisem kriv!« 
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PRISPEVKI ZAPOSLENIH IN STANOVALCEV 

 

KO DIREKTORICA SKUHA IN NAHRANI STANOVALCE - VZDUŠJE DOMAČNOSTI NA OMI-JU 

Delo v domu starejših občanov je posebno v tem, da zaposlene in stanovalce, kljub naporom in 
vsakodnevnim vedno novim in drugačnim izzivom, ki jih zahtevajo zahtevni zdravstvena in druga nega, 
oskrba in vodenje v pogojih minimalne kadrovske zasedbe, na koncu dneva notranje emotivno dopolni 
in izpolni z novo energijo za naslednji dan. Biti uspešen in učinkovit pripadnik kolektiva DSO ni samo 
zaposlitev, ampak tudi poslanstvo v dobro vseh stanovalcev. 
Res je, veliko je bolniških odsotnosti, predvsem zaradi specifike fizičnih in tudi emotivnih obremenitev 
pri delu. Zato lahko kontinuiteto dela in visoko kakovost opravljenih storitev zagotovi kolektiv, ki je 
utemeljen na čustveni inteligenci, pozornosti, skrbnosti, medsebojnem razumevanju in spoštovanju, 
potrpežljivosti, moralnosti ter osebni odgovornosti. Kolektiv v DSO v najširšem smislu niso samo 
zaposleni, pač pa predvsem stanovalci, njihovi sorodniki, praktikanti in številni prostovoljci, ki radi 
priskočijo na pomoč in se tudi radi vračajo k izpolnjevanju svojega poslanstva. 
Vodstvo se tega zaveda, zato višja medicinska 
sestra in oddelčne sestre prostovoljno redno 
priskočijo na pomoč v zdravstveni negi, zlasti tiste 
dni, ko primanjkuje delavcev. Tudi direktorica ni 
samo direktorica, in če ji delovne obveznosti 
dopuščajo, z veseljem pohiti k stanovalcem, in jih 
preseneti s katero gesto in dejanjem, ki jih 
razveseli v smislu ohranjanja občutka sprejetosti 
in domačnosti. 
Direktorica in glavna sestra sta tako pretekli 
teden obiskala Oddelek mlajših invalidov, 
pripravila zajtrk in pomagala pri hranjenju tistim, 
ki tega ne zmorejo sami. Stanovalci in zaposleni so 
bili navdušeni, zlasti stanovalci so bili vidno zelo 
zadovoljni, zato so jo povabili, da naj jih še večkrat obišče, in kaj dobrega, kot ta dan, skuha. 
 

Đemala Pipenbaher 
 
 
 

ZAJTRK Z DIREKTORICO 

Prvi dnevi v mesecu so namenjeni jutranjemu razvajanju z jajčki in slanino, ki jih pripravlja direktorica 
Marjeta Maruša Kerč v dvojcu z ostalimi zaposlenimi na vseh oddelkih. 
 

   
   
 
 
 
  
  



19 
 

ZAJTRK V PRENOVLJENI KUHINJI 

 

Na novo smo doživeli prjetno presenečenje dne, 11. marca 2019, ko je gospa direktorica povabila vse 
stanovalce tretjega nadstropja na zajtrk, v prenovljeni dnevni prostor. Zadišalo je po domači kuhinji. 
Gospod Vehid je pekel jajca s šunko. Zajtrk je urno postregla gospa direktorica Doma. Vsem je dobro 
teknilo. 
 
Za izvirno idejo, za prečudovit, bogat zajtrk, v prelepem prostoru, se stanovalci iskreno zahvaljujemo 
in si želimo še več takih srečanj. 
 

  
    
 

PRENOVLJENI PROSTORI 

 

Ko se je uprava Doma odločila, da bo adaptirala 3. nadstropje zahodnega trakta so se pričela dela 
1.10.2018, stanovalce pa so razdelili kot »podnajemnike« v dnevne sobe, pa tudi na hodnike. Ni nam bilo 
z rožicami postlano, vendar smo v upanju, da bo bolje, prenašali vsak svoje težave. Po treh mesecih smo 
zvedeli, da se selitev v lepše proste le prične. Končno je nastopil 11.1.2019 in smo se preselili v nove 
lepše prostore. Zavladalo je veliko veselje s pogledom na svetle prostore, novo opremo, nove kopalnice 
in dnevne prostore. Končno smo našli svoj mir, lepe besede delovnega osebja in druženje nekaterih 
stanovalcev. Tudi uprava doma se je veselila, ker so bila dela zaključena. Zato se je 15.1. t.l. odločila, da 
pripravi otvoritev v 3. nadstropju. Povabila je vse stanovalce. Navzočnost so nam omogočili vsi člani 
uprave na čelu z direktorico in ostalim delovnim osebjem. Pogostili so nas z veliko torto, vinom, sokom 
in kavo. Pred vsem se je direktorica doma zahvalila za našo hrabrost, ki smo jo prenašali skozi tri mesece 
težkega obdobja. Uresničile so se sanje po lepšem in mirnejšem življenju. Nakazala je nekatere 
pomankljivosti, ki se bodo odpravile postopoma. Pri svojem izvajanju nas je presenetila tudi s smešnico: 
Kdor se tušira v 3. nadstropju, ima ta voda zdravilne lastnosti pomlajevanja. Malo za šalo, malo zares. 
Vendar pa smo v razgovoru zvedeli marsikaj poučnega. Naša dnevna soba je zelo razkošna. V njej se 
lahko kuha, peče. Tudi razna slavja pa tudi poročni obredi se lahko odvijajo. Zato zavihamo rokave in se 
lotimo dela, da s tem pokažemo hvaležnost temu napredku, katerega smo deležni danes. 
Vsem tistim pa, ki so nas sprejeli kot podnajemnike, se zahvaljujemo za strpnost, razen nekaterih, ki nas 
niso bili veseli in so nam povzročali manjše težave. Vsem skupaj pa želimo, da složno zremo v naše 
skupne cilje, ki jih bomo dosegli le z dobro voljo.  

 
Napisano in gledano z očmi podnajemniškega življenja   

 
Vida Drinovec 
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MNENJA STANOVALCEV O PRENOVLJENIH PROSTORIH 

 

Najstarejša stanovalka tretjega nadstropja je dejala: 
– ga. JERCA 
Vesela in zadovoljna sem, da sem se preselila v novo, prenovljeno sobo. Želim si le še več zdravja! 
- ga. JOŽICA IN TONE SELAN 
Bila sva dve leti v varovanem stanovanju pri Domu starejših v Škofljici. Ker ni bilo organiziranega 
zdravstvenega varstva, so otroci iskali mesto v ustreznejšem Domu. V začetku meseca februarja pa sva 
se razveselila prostega mesta v prenovljenem Domu Bežigrad. Dobila sva apartma, s katerim sva 
zadovoljna. Pohvaliva zdravnico, medicinske sestre in drugo osebje, ki je zelo prijazno. 
Težave so le v kopalnici, ki ni prilagojena moji invalidnosti.  
- ga. JULKA 
Pri bolečinah, ki jih imam, sem zelo vesela, da sem sama v prenovljeni sobi. 
- ga. ANICA 
Vesela sem bila, ko sem se vselila v lepo prenovljeno sobo. Sinova sta mi kupila še dodatno omarico in 
televizor. Zadovoljna in srečna sem v prenovljeni sobi. 
- ga. ŠPELA 
V Domu sem že več kot šest let. Navadila sem se na življenje v prejšnji sobi, zato je bilo naporno 
čakanje na prenovljeno sobo. Ko pa sem se preselila, sem bila vesela in prijetno presenečena. Oprema 
je nova in lepa. Le dodatno sem si dokupila še omarico. Sedaj se prijetno počutim. 
- g. VINKO 
Soba je kvalitetno obnovljena in tudi oprema lepo prilagojena. 
 
 
 
Prijetno presenečena sem bila, ko sem zagledala zračne, svetle, sodobno opremljene prenovljene 
prostore: dnevni prostor s kuhinjo, novo urejeno teraso, kopalnici ter novo prezidano sobo iz nekdanje 
kopalnice in balkona ter druge prenovljene sobe. 
Vselila sem se v novo prezidano sobo. Razveselila sem se kopalnice. V začetku mi je bilo hladno, zaradi 
vlažnih sten. Z dobrim toplotnim ogrevanjem in z zračenjem sobe, se je to uredilo po mesecu dni. 
Oprema je nova in moderna. Zadovoljna sem s kvalitetno posteljo – ležiščem, ki se prilagaja invalidnim 
osebam. Navdušuje pa me pogled skozi okno na zeleno Šmarno goro. V jasnem, čistem jutru pa se včasih 
v daljavi zablestijo Julijske Alpe s Triglavom. 
Uradna otvoritev prenovljenih prostorov je bila v torek, 15. januarja 2019. V dnevnem prostoru tretjega 
nadstropja smo se zbrali stanovalci, člani uprave, medicinsko in negovalno osebje ter vzdrževalci. 
Direktorica ga. Marjeta Maruša Kerč se je prisotnim zahvalila za velik napor in potrpljenje ob ropotu ves 
čas prenove. Zaželela je prijetno bivanje in razvil se je prijeten klepet ob svečani, veliki čokoladni torti, 
kavici in drugi pijači. 
 

Marija Šemerl 
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DUŠEVNO ZDRAVJE 

 

DEMENCI PRIJAZNA TOČKA 

V četrtek, 7.februarja 2019 smo se imeli v avli doma ob 11. uri srečanje z gospo Štefanijo L. Zlobec 
predsednico »Spominčica«. Uvodni govor je imela naša direktorica gospa Marjeta Kerč, ki nam je 
uvodoma povedala nekaj o demenci. 
Gospa Zlobec nam je razložila, kako pomembno je, da poizkusimo na razne načine ohranjati prisebnost 
oz. pametno razmišljanje. Povedala je, da je zelo lepo pomagati ljudem, ki jih je demenca že doletela. V 
ta namen smo dobili nalepko » Demenci prijazna točka «. 
Po razlagi sta gospa Zlobec in direktorica odšli proti vhodu v naš dom in tam prilepili to nalepko. Takih 
je že okoli 60, če srečate v okolici doma kakšnega človeka in ugotovite, da ne ve več, kje je, ga lahko 
pospremite v naš dom, tu pa imamo usposobljen kader, da mu lahko pomagajo. 
Ker je bil drugi dan 8. februar, kulturni praznik, je gospa Pogorelec Tomažič recetirala Prešenovo »Lepo 
Vido«. Srečanje je popestril učenec osnovne šole Danile Kumer, ki je zelo lepo zaigral na citre štiri 
skladbe in požel čudovit aplavz.  
Nazadnje smo se zahvalili gospe Zlobec, da nas je obiskala. 
 

Napisal Marko Finec 
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ALZHEIMER CAFE 

V sredo, 13. marca 2019 smo imeli v knjižnici v 2. nadstropju srečanje na temo »Prepoznavanje 
demence/pomen pravočasne diagnoze.« 
Na srečanju nas je najprej pozdravila strokovna sodelavka Špela Vozel, nato pa prebrala iz revije 
»Spominčica« članek z naslovom »Midva«, po resnični zgodbi. Dala nam je to v premislek. Dobro bi bilo, 
da si ta članek preberete tudi stanovalci Doma na strani 27 in 28. 
Direktorica Marjeta Kerč je razložila nekaj o demenci, tudi kako je organizirano pri nas v Domu z 
dementnimi stanovalci. 
Razvila se je razprava o tej temi, skoraj vsak je imel kaj povedati iz lastnih izkušenj ali pa po opazovanju 
ljudi, ki že imajo to bolezen. Bilo je zelo zanimivo, žal nas ni bilo veliko na srečanju, kar kaže, kako malo 
nas v Domu zanima tako kočljiva tema. Upam, da nas bo na prihodnjem srečanju več. 
Mateja in Špela sta lepo pripravili prizorišče ter pogostili s sokom in piškoti. Hvala za vajin trud. 
 

Marko Finec 
 

ALZHEIMER CAFÉ - delavnice 

V sredo, 24. aprila 2019, so Polona Kečkeš, univ. dipl. soc. del. in prostovoljci Spominčice pripravili igre 
in vaje za ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Soba delovne terapije je pokala po šivih. 
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DRUŽENJE OB KAVI 

 

Gospa direktorica M. Maruša Kerč nas je v sredo, 20. marca 2019 ob 14. uri povabila v knjižnico II. 
nadstropja, na prijetno srečanje in pogovorom ob kavi.  
Srečanja se je udeležilo okrog 20 stanovalk in stanovalcev Doma. Ob prijetnem pogovoru je gospa 
direktorica obrazložila vse o obnovi Doma, predvsem o dokončanju prepotrebnega dvigala in o obnovi 
petega nadstropja. Sledilo je veselo kramljanje in pogovor, kjer smo razrešili tudi problem dodatnih 
pripomočkov v že prenovljenih kopalnicah s tuši. Stanovalci so z zadovoljstvom sprejeli predlog gospe 
direktorice, da se bomo še v večjem številu sestajali vsak mesec.  
Druženje smo tako ponovili 17. aprila, ko se je ob kavici in klepetu zbralo 28 stanovalcev. Ob tej priliki 
se je gospa direktorica zahvalila ge. Martini Mariji, ki zelo vestno skrbi za vrt in okolico Doma. Zaradi 
njenega truda nas vsako leto razveselijo rože, ki cvetijo v vseh barvah in odtenkih.   
 

Marija Šemerl 
 

  
 

 

 PRIHOD V DOM 

 

 
V DSO Bežigrad sem prišla v dnevno varstvo, dne 11.2.2019. Nato sem bila 
tako slaba, da me je hčerka odpeljala v nujno ambulanto Nevrološke klinike, 
18.2. in še 19.2.2019. Potem sem bila en teden v domačem varstvu. Dne 
25.02.2018 sem se za tri tedne vrnila v dnevno varstvo, do 11.03.2019, ko so 
me sprejeli v dvoposteljno sobo za stalno. 
Sem namreč zelo hud parkinsonov bolnik, tako da me doma moj dolgoletni 
partner ne more imeti. Že med dnevnim varstvom sem bila vključena v veliko 
dopoldanskih aktivnosti, zdaj, ko tukaj bivam, pa obiskujem še več dejavnosti. 
Drugače je moj pogled na ta Dom zelo pozitiven, tudi nastanili so me v III. 
nadstropje, ki je bilo celotno obnovljeno. Z osebjem je pa tako kot povsod. Zelo 
so prijazni, samo jih je mnogo premalo. 
Stanovalci se vsak po svoje trudimo biti čimbolj samostojni. 
Tudi okolica, glede na to, da smo tik ob avtocesti, je vrt in ostalo zelo lepo in to lahko vse koristimo. Ko 
govorim s stanovalci, ki so tukaj že nekaj let, so čisto vsi zadovoljni, s hrano, dejavnostmi in skratka z 
vsem.  

 
Majda Natek 
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POMLAD V NAŠEM PARKU 

 

Topli sončni žarki, so že v mesecu februarju, ogrevali naš park. Oskrbovanci smo iskali popoldanske 
sončne žarke in se začeli sprehajati po praku. Klopi so bile še mrzle, prijetno pa je bilo gibanje v naravi, 
naužili smo se svežega zraka in se sprehodili. Občudovali smo zelenice s cvetočimi marjeticami in 
trobenticami. Park je počasi zelenel.  
Pridni in vztrajni oskrbovanki gospe Martini in gospe Pungerčar sta takoj poskrbeli za ureditev zelenice 
in vrtne grede. Skoraj vsakodnevno je gospa Martini grabila listje in vejevje na poteh in gredicah. Sčistila 
je cvetlično korito in k vrtnicam nosila rodovitno zemljo. Pridno je obrezovala vrtnice. Hišnik je navozil 
zemljo k drevju in k ostalim rastlinam. 
Sončni žarki so poskbeli, da je park hitro zelenel. Ob toplem vremenu so številni sprehajalci pohiteli na 
toplo sonce in že so posedali po klopcah.  Na zelenici pod brezo so se razcveteli zvončki. Ob zidu stavbe 
pa šopki velikih zvončkov. Sprehajalci so jih občudovali. Pojavili so se posamezniki, ki so jih pridno 
nabirali. Niso vedeli, da je z letošnjim letom, zaradi varovanja narave to prepovedano in znaša prekršek 
do 300€. Pričakali smo še žvrgolenje ptic, polete metuljev, čebel in drugih žuželk.  
Sredi meseca marca pa smo pošteno začutili spremembo vremena. Postalo je vetrovno, ponekod je 
začelo snežiti in ohladilo se je. Tudi cvetlice v parku so usahnile. Po TV pa smo videli, da je na Vipavskem 
pozeba uničila precej mareličnega cvetja. Sadjarji in vinogradniki se tudi letos bojijo pozebe.  
V našem parku sta zasajeni češnji, hruška in jablani. Upamo, da bo z začetkom koledarske pomladi 
topleje, da bomo še občudovali cvetoče drevje, jagodje, narcise, tulipane, magnolije in prelepe forzicije. 
 

M. Šemerl 
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FOTOGALERIJA Z DOMSKEGA VRTA 

 

 

                                

   
 
                                             
POMLADANSKI VREMENSKI PREGOVORI 
 

Če je svečnica zelena,  
velika noč bo zasnežena. 
 
Kolikokrat sušca megla stoji, 
tolikokrat poleti ploha prigrmi. 
 

Če malega travna toplo dežuje, 
rodovitno zemljo oznanuje. 
 
Če je velikega travna lepo, 
je dobro za kruh in seno. 
 

 
Pogorelec – Tomažič Ana 
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POMLADNA 
 

Prelepa je pomlad prišla, 
v soncu zažarela vsa. 

Trobentica, vijolica cveti, 
rumena pa narcisa dom krasi. 

 
Narava vsa ozeleni 

in drevje cvetja plašč dobi. 
Čebelica že v goste gre, 
oglasi slavček milo se. 

 
Bil dan prelep je, v soncu obsijan, 

ko z roko v roki šla sva prek poljan; 
le bele breze, ptičji spev, 

ljubečih src bil tih odmev. 
 

Pomlad, pomlad zelena, 
zdaj v cvetju vsa si razcvetena, 

radosti, upanja spomin, 
srca si tudi bolečin. 

 
P.T.A. 
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RAZSTAVA SLIK OTROK IZ VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA, SKUPINA VIJOLICA 

 

Spomladi so na naših stenah zacvetele pomladne rože, ki so jih narisali vrtčevski otroci. Razstava je 
resnično pomladila naš Dom. Zahvaljujemo se otrokom in vzgojiteljicama iz vrtca Ajda, ker so 
velikodušno ustvarjali za nas. 
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DELOVNA TERAPIJA 

 

KREATIVNE DELAVNICE – IZDELOVANJE ROŽ IZ KREP PAPIRJA 

Naše gospe so v okviru kreativnih delavnic v delovni terapiji izdelovale rože iz krep papirja, ki sedaj 
krasijo naš Dom. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki rade ustvarjajo in se družijo ob dopoldnevih 
v delovni terapiji. Nič ni bolj terapevtskega kot vzpodbudno in sproščeno socialno okolje. 
 
FOTOGALERIJA 
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DELOVNA TERAPIJA 

 

KREATIVNE DELAVNICE – IZDELOVANJE VELIKONOČNIH KOŠARIC 

Pred velikonočnimi prazniki smo želeli naše stanovalce obdariti z majhnimi ličnimi košaricami, polnimi 
čokoladnih jajc. In uspelo nam je. Izdelali smo 250 košaric, ki smo jih poklonili stanovalcem in vrtčevski 
skupini otrok, ki nas je obiskala v času zavzetega dela. 
 
FOTOGALERIJA 
 

 

 

DELOVNA TERAPIJA 

 

GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI – MARMORNI KOLAČ 

SESTAVINE 
6 jajc 
9 žlic moke 
1 zavitek pecilnega praška 
9 žlic sladkorja 
vanilijev sladkor 
9 žlic olja 
9 žlic mleka 
1 žlica kakava v prahu 
 
POSTOPEK 
Rumenjake ločimo od beljakov. Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom. Stepemo rumenjake, pol 
sladkorja, ter dodamo še vanilijev sladkor, olje in mleko. Beljake in preostali sladkor stepemo v trd sneg 
in ga dodamo k jajčni mešanici. Dodamo še moko s pecilnim praškom in dobro premešamo. 
Testo razdelimo na 2 dela in v 1 dodamo kakav. V namaščen in pomokan pekač izmenično dodajamo 
svetlo in temno testo.  Ko je kolač pečen, ga s pekačem vred obrnemo na rešetko in pustimo da se ohladi. 
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DELOVNA TERAPIJA 

 

GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI – BARVANJE VELIKONOČNIH PIRHOV S ČEBULNIMI OLUPKI 

 
SESTAVINE 
kokošja jajca 
suhi olupki čebule 
odslužene hlačne nogavice oz. najlonke 
trak za vezanje 
 

POSTOPEK 
Čebulne olupke zbiramo dalj časa, najlepši pirhi so iz 
mešanice rdeče čebule in malo svetle čebule - seveda 
olupkov. V nizko posodo damo olupke, vanje damo 
kuhat surova jajčka, ki smo jih prej okrasili s svežim 
zelenjem z vrta in s trakom trdno zavezali v culico. 
Tekočine in olupkov mora biti toliko, da so jajčka 
pokrita. Jajčka kuhamo, dokler niso v trdo kuhana. 

Da se listi in rožice na jajcu ne premikajo, moramo 
jajce in blago predhodno zmočiti. Kuhana jajčka takoj 
odvijemo, odstranimo zelenje in posušena 
premažemo s slanino, da se lepo svetijo. 
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FOTOGALERIJA 
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DOGAJALO SE JE 

 

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

Prvi torek v mesecu aprilu so nas obiskali Cepecepetavčki iz vrtca Mehurčki. Da bi jih lahko srečalo 
čimveč naših stanovalcev, smo jih razdelili v 4 skupine.  Prva skupina je ustvarjala velikonočne košarice 
v delovni terapiji, trije nadobudneži so se zagnali v telovadnico v pomoč Špeli in Deani, tretja skupina 
otrok je zabavala  Špelino skupino na oddelku demence, zadnja skupina pa se je ustavila na negovalnem 
oddelku, kjer so pod vodstvom naše Šeki barvali pobarvanke.  Uživali smo skupaj. 
 

 

 
 

DOGAJALO SE JE 

 

PEVSKI NASTOP KD JAKOBA ALJAŽA 

V sredo, 27.3.2019 popoldne so se predstavili 5 pevcev in 5 pevk ter dirigent iz Medvod. Ker je dirigent 
zamudil, so na začetku sami zapeli s spremljavo harmonike, na katero je ena izmed pevk zaigrala 3 
poskočne pesmi. Po 15. minutah je dirigent prišel, se opravičil, nato pa so pod njegovim vodstvom zapeli 
10 lepih in znanih pesmi. Za zaključek so s harmoniko, ki jo je vzel v roke dirigent in tudi zraven zapel, 
pozval tudi nas stanovalce – poslušalce, da smo se jim pridružili. Nastop je trajal 55 minut in poslušalci 
smo zelo uživali. Še večkrat si želimo take poskočne nastope, ki nam popestrijo sredine popoldneve. 
 

Marko Finec 
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DOGAJALO SE JE 

 

PEVSKI NASTOP DRUŠTVA INVALIDOV 

Sedim na klopci domskega vrta. Občudujem spomladansko cvetje in žvrgolenje ptic. Pogledam na uro. 
Aha, danes je pa sreda in je na programu pevski nastop. Nahajam se v jedilnici Doma in gledam kako 
oskrbovanci polnijo dvorano. Saj je vendar pevski nastop Društva delovnih invalidov Bežigrad. Prihaja 
deset mlajših in nekoliko starejših lepo oblečenih pevk s svojo pevovodkinjo. Zapele so deset že skoraj 
pozabljenih ponaredelih pesmi, kar je oskrbovance zelo navdušilo, nekatere so celo z njimi tudi zapele. 
Vse pevke s pevovodkinjo in napovedovalka pesmi so bile nagrajene z velikim aplavzom. 
Zato želimo, da bi bilo takih nastopov čim več. 
 

Vida Drinovec 
 

 
 

DOGAJALO SE JE 

 

KRKA - TEMATSKI DAN IN TOMBOLA! 

V sredo, 10.4.2019 so prišle prostovoljke in prostovoljec s podjetja Krka izvest tematski dan, v okviru 
Krkinega tedna prostovoljstva. 
Ob 9.30 so v prostorih delovne terapije, na oddelku demence in negovalnem oddelku izvajale vaje za 
krepitev spomina po skupinah. 
Ob 10.30 so prostovoljke organizirale tombolo. V začetku smo vsi obkroževali številke na tablicah in 
nestrpno pričakovali, kdo bo dobil tombolo. Ko jo je prvi dobil, pa smo skoraj vsi navzoči počasi dobili 
nagrade. To so bile majice, zelen srček za razmigovanje zapestja, rute in še več drugih reči, tudi očala z 
dioptrijo. Zelo so se izkazale z darili. 
Ko je bila tombola končana, pa je delovna terapevtka Monika Hozjan povabila prostovoljke, tudi mene, 
v delovno terapijo, postregla je s sokom in muffini. Vse sta organizirali Monika in strokovna delavka 
Špela Vozel. Z njimi smo se pogovarjali, kaj delajo v Krki, kako jim gre, koliko zaslužijo in podobno. 
Povedale so, da dobro, a je delo naporno in včasih tudi stresno. Karmen, ki je prišla kasneje, je naredila 
nekaj posnetkov. 
Kmalu so se poslovile, saj so morale nazaj v službo, prišle so samo za toliko, da so nas razveselile, imajo 
pa v glavnem službo v Ljubljani. 
Zahvaljujem se našima uslužbenkama, ki sta vse lepo pripravili, Krkinim prostovoljkam pa hvala in 
nasvidenje drugo leto. 
 

Marko Finec 
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FOTOGALERIJA 
 

 
 

 

 

DOGAJALO SE JE 

 

NASTOP PEVSKEGA ZBORA MEDNARODNEGA ODDELKA OŠ DANILE KUMAR 

V sredo, 3. aprila nas je obiskal cel svet. Dobesedno. K nam so prišli v goste, otroci iz mednarodnega 
oddelka OŠ Danile Kumar. Skupaj nas je obiskalo 14 otrok, ki so nam zapeli 5 pesmi. Od tega je bila ena 
pesem v slovenščini. Vsekakor so nas očarali s svojimi glasovi in pojavo. Več kot zanimivo je bilo 
opazovati obrazne poteze in barve različnih narodov sveta.  
 

 
 

HUMOR ZA PREMOR 

 

Naš znani pokojni novinar je menil, da so pravi in pravični samo tisti davki, ki jih ljudje radi plačujejo.  
Ob neki priložnosti je dejal: »Če bi bil jaz politik, bi uvedel davek na žensko lepoto, pri moških pa na 
potenco. Tekmovali bi, ko bi na davkariji več plačal.« 
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HUMOR ZA PREMOR 

 

Naš znani pokojni novinar je menil, da so pravi in pravični samo tisti davki, ki jih ljudje radi plačujejo.  
Ob neki priložnosti je dejal: »Če bi bil jaz politik, bi uvedel davek na žensko lepoto, pri moških pa na 
potenco. Tekmovali bi, kdo bi na davkariji več plačal.« 
 

DOGAJALO SE JE 

 

MOŠKI PEVSKI ZBOR BIZOVIK 

V sredo, 17.4.2019 popoldne nas je obiskal moški pevski zbor Bizovik. Prišlo je 11 pevcev in dirigent ter 
harmonikar. Najprej so zapeli 5 poznanih pesmi, zelo ubrano in večglasno, kar jim gre zelo dobro od ust. 
Nato se je harmonikar pripravil, eden od pevcev pa je v roke vzel kitaro. Pridružilo se jima je še 6 pevcev 
in zapeli so dve Slakovi poskočni skladbi. 
Po dveh Slakovih pesmih, ki smo jih nagradili z burnim aplavzom, so se spet združili vsi pevci in pod 
vodstvom dirigenta zapeli še tri pesmi. 
Delovna terapevtka Monika Hozjan, ki je tudi napovedovala pesmi, jih je prosila še za eno skladbo skupaj 
s harmoniko in kitaro. Vsi pevci in tudi poslušalci smo skupaj zapeli. Za zaključek so nam zapeli še 
bizoviško “himno”. Plenice je prala… 
Poslušalcev nas je bilo veliko in zelo smo uživali ob petju pevskega zbora Bizovik. Večkrat so že bili pri 
nas in vedno smo jih radi poslušali, zato upam, da bodo še kdaj prišli na obisk. 
 

Marko Finec 
 

 
 

HUMOR 

 

Kmalu po otvoritvi cestnega odseka Vransko-Maribor proti avtocesti pelje avto. Moški šofira, poleg njega 
sedi žena, zadaj na sedežu pa dremlje dedek. Ob vstopu na avtocesto ustavi policist. Moški za volanom 
ves živčen odpre okno. “Gospod, vi ste stotisoči voznik, ki bo peljal po novi avtocesti. Dobili boste 
nagrado 100 tisočakov. Povejte mi, za kaj boste porabili ta denar?” Moški menca, nato pa blekne:”S tem 
denarjem si bom plačal ure za vozniški izpit.” Njegova žena pa reče:”Gospod policist, ne jemljite ga resno, 
vidite, da je pijan.” 
Medtem se zbudi dedek, zagleda policista in reče: “No vidiš, sem ti rekel, da z ukradenim avtom ne bomo 
prišli do Maribora!” 
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DOGAJALO SE JE 

 

AKCIJA “OČISTIMO SLOVENIJO” 
 
V mesecu aprilu so mediji poročali, da bo v tem mesecu potekala v Sloveniji akcija čiščenja okolja. Tudi 
mi v našem DSO smo bili s tem seznanjeni.  
 
V soboto, dne 13. aprila, smo se zbrali pred domom, še prej smo se javili v recepciji, dobili zaščitne 
rokavice in vreče za smeti in se podali na delo. Ni bilo treba veliko iskati, saj je bilo smeti kar precej; 
največ cigaretnih ogorkov, raznih papirčkov, pločevink od pijače, jogurtovih lončkov, lončki od lanskih 
sladoledov in še precej drugih smeti, tako, da se čudimo, da jih mečejo na tla namesto v koše za smeti. 
 
Sreča, da nam je bilo vreme naklonjeno. Ni bilo dežja, niti ni bilo preveč  vroče. 
 
Tudi nekaj otrok je delalo z nami in prav pridni so bili. Nekaj uslužbenk Doma je namreč pripeljalo s 
seboj na čiščenje otroke, ki so pomagali delati. To bo gotovo vplivalo vzgojno nanje in ne bodo nikoli 
metali smeti po tleh, ampak tja kamor spadajo. Tudi gospa direktorica je čistila z nami in po končanem 
delu nas je povabila v malo jedilnico na kavo, kjer smo slišali nekaj zanimivih šal in dobre volje odšli na 
kosilo. 
 
Ob koncu dneva sem imela prijeten občutek, da smo naredili nekaj koristnega za našo lepo Slovenijo. 
 

            Niki 
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DOGAJALO SE JE 

 

OBISK g. dr. MILANA BRGLEZA 
 
V soboto, 20. aprila 2019 ob 16-ih nas je z delegacijo obiskal g. dr. Milan Brglez. Namen njegovega obiska 
je bilo srečanje z mlajšimi invalidi in odigranje nekaj šahovskih partij. Seveda smo ga v avli pozdravili 
stanovalci Doma z go. direktorico na čelu. Poleg tega, da je omenjeni gost predsednik Šahovske zveze 
Slovenije, je še strokovnjak za mednarodne odnose, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in 
podpredsednik odbora za zadeve EU. 
 
Najprej ga je sprejela in pozdravila direktorica ga. Marjeta Maruša Kerč, potem pa v imenu stanovalcev 
Doma še ga. Ana Pogorelec Tomažič. Zaželeli sta mu prijetno bivanje v času obiska.  
 
Ob tej priložnosti ga je tudi predstavnica stanovalcev seznanila z veliko pridobitvijo ob obširni prenovi 
doma z ustrezno pesmijo: 
 

Tukaj bivam že skoro sedem let, 
dokaj spremenil se je svet. 

Direktorica zala, čila, 
podoba hiše se je spremenila. 

 
Tretje in četrto vzhodno nadstropje, 

postalo je prelepo bivališče. 
Stanovalcu je prijeten dom, 

kjer vsak najde si zaklon. 
 

Vrt ves na novo urejen, 
z lepim cvetjem nasajen, 

človeku je prelep oddih zagotovljen. 
 

Tretje zahodno nadstropje, 
po obnovi popolnosti sozvočje; 
življenje tu zdaj vedro in mirno, 

kar staremu človeku je nadvse ljubo. 
 

Stanovalci vsi smo zdaj veseli, 
stopnice požarne, novo dvigalo, 

vse bo v kratkem delovalo. 
 

Zdaj čakamo še petega nadstropja prenovo, 
kar prineslo bo veselje, zadovoljstvo, 

moči življenjskih novo še osnovo. 
 

Direktorici hvala! 
Za skrb, storjeno delo: 

naj dnevni Vam teko naprej, 
mirno in veselo! 
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Presenečenje obiska je bil glasbeni nastop sopranistke ge. Alenke Gotar, ki je zapela dve prelepi pesmi. 
Dogajanje je nadalje popestril še domski pevski zbor z izborom prijetnih domačih pesmi. Gost se je po 
pogostitvi z odlično domačo potico in pijačo lepo zahvalil za prijazen sprejem in se s spremstvom po 
ogledu doma napotil k mlajšim invalidom, ki bivajo v pritličju stavbe. Z njimi je odigral nekaj šahovskih 
partij. Prijeten dogodek je razveselil stanovalce. 
 

Stanovalka Doma in udeleženka sprejema 
 

     

 

     

 

DOGAJALO SE JE 

 

MOŠKI PEVSKI ZBOR LPP 
 

Po kosilu grem v svojo sobo. Med potjo iz ozadja zaslišim glas: »Ali greš ob štirih na koncert?« Takoj se 
spomnim, da je v sredo, 24. 4. ob 16:00 koncert v jedilnici Doma. Nastopa moški pevski zbor 
ljubljanskega potniškega prometa. Dvorana jedilnice se polni, prihaja dvajset članski pevski zbor med 
burnim aplavzom. Z lepimi izbranimi glasovi so čudovito zapeli devet pesmi umirjenih napevov. Za 
konec so nam podarili še dve pesmi bolj vesele narave. Obljubili so tudi, da bodo še prišli, če bomo želeli. 
  

Udeleženka koncerta Vida Drinovec 

 



 
 
 
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so namenili svoja sredstva oz. izdelke za izvedbo domske tombole. 
 
DONACIJE ZA TOMBOLO: 
 
Dora Grager – lončeni in keramični izdelki 
 

   
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


	POSTOPEK

