
 1 

DECEMBER/GRUDEN 
 12/18 

 

 
 
Mesečnik DSO Bežigrad 
December 2018, št. izdanih izv. 80 
Izdajatelj: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, 

       Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
Ideja in oblikovanje: Literarni krožek, Doroteja Pukšič, Gaj Jordan Cizelj 
Lektorirala: Ana Pogorelec Tomažič 

 



 2 

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 
Gregor Rakar, dr. med. spec. druž. med. 
VSAK DELOVNIK; 
Delo na oddelkih: 7.00 – 9.00 
Ambulanta za obiske stanovalcev: 
                               12.00 – 13.00 
Administrativno delo: 

              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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Prazniki in obredi 
 
Svetovni dan boja proti AIDSu  – 1. december 
Letos mineva 30 let, odkar je Svetovna zdravstvena 
organizacija 1. december razglasila za Svetovni dan 
boja proti aidsu. Obeležujemo ga z rdečo pentljo, v 
teh dneh pa potekajo tudi različne aktivnosti 
ozaveščanja in akcije testiranja na HIV. 

 
Prva adventna nedelja – 2. december 
Advent ali adventni čas (latinsko adventus - prihod) je čas pred 
božičem in je v bogoslužju namenjen pričakovanju Jezusovega 
prihoda oziroma rojstva. Izraz se uporablja zlasti v krščanstvu, 
marsikje po Evropi in Ameriki pa izraz uporabljajo tudi neverujoči.  

 
Mednarodni dan invalidov – 3. december 
V Sloveniji je približno 170.000 invalidov - 
delovnih invalidov, otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, vojaških in vojnih 
invalidov ter telesno prizadetih oseb. Vse, kar 
si želijo, je politika enakih možnosti za vse.  

 
 
 
 
 
Svetovni dan prostovoljcev – 5. december 
Mednarodni dan prostovoljstva opozarja na velik prispevek 
prostovoljcev in nas hkrati vabi med prostovoljce. Prostovoljstvo 
namreč krepi imunski sistem in ščiti pred sebičnostjo in apatijo. 
Prostovoljci so nosilci optimizma, so ljudje, ki se na podlagi vrednot 
in človečnosti odzovejo na potrebe v družbi, so upanje, da imamo 
kot družba in človeštvo potencial za bolj pravičen razvoj sveta. 
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God svetega Miklavža/Nikolaja – 6. december 
Pravijo, da je bil Nikolaj sin premožnih staršev, vendar je vse 
podedovano bogastvo razdal ubogim, zato se ga od nekdaj drži 
sloves radodarnega svetnika. V številnih deželah, zlasti v osrednji 
Evropi, je sveti Nikolaj tisti, ki obdaruje (pridne) otroke. To se zgodi v 
noči s 5. na 6. december, ki je Nikolajev godovni dan. Otroci ga 
poznajo predvsem kot svetega Miklavža.  

 
Zimski solsticij  – 21. december 
Zimski solsticij je dan v letu, ko se sonce pojavi nizko na nebu in 
imamo v vsem letu najmanj svetlobe. Ta prelomen dan lahko 
izberete za vaš začetek drugačnega, boljšega življenja. 

 
Božič  – 25. december 
Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga v 
katoliških in protestantskih državah praznujemo 25. decembra kot 
spomin na rojstvo Jezusa Kristusa, čeprav natančen datum 
njegovega rojstva ni znan. Praznovanje korenini še iz predkrščanskih 
časov, ko so mnoga ljudstva častila nastop zimskega solsticija, ko se 
dan začne ponovno daljšati in tako simbolizira zmago dobrega nad 
zlim. Čas torej, ko zima res zaživi v vsem svojem sijaju in sonce 
zmaga nad temo, je širom sveta že dolgo čas praznovanja.  
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Dan samostojnosti in enotnosti – 26. december 
Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti 26. 
decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra 1990), na 
katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje »Ali 
naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« okoli 95 
odstotkov odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s 
čimer se je začela osamosvojitev Slovenije. 

 
Silvestrovo – 31. december 
Silvestrovo je god papeža Silvestra I., ki se obhaja 31. decembra, kar 
je tudi zadnji dan v koledarskem letu. Ob pričakovanju novega leta v 
mnogih državah po svetu priredijo velika praznovanja - 
silvestrovanja, ki jih pogosto spremlja tudi ognjemet. 
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Ljudske modrosti in pregovori 
 
 
 
 

Če grudna bliska, grmi, za drugo leto vetrove budi. 
 

Grudna mraz in sneg, žita dosti prek in prek. 
 

Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juho in ljubezen 
moramo použiti toplo. 

  



 7 

Prihajajoči dogodki 
 
3.12. – Rojstni dan dr. Franceta Prešerna. 
 
4.12. – Sejanje božičnega žita skupaj z vrtcem Cepecepetavček ob 
9.30 uri. S seboj prinesite posodico. 
 
5.12. – Miklavžev sejem ob 10. uri. Obisk sv. Miklavža ob 17. uri. 
 
10.12. – Obisk otrok OŠ Danile Kumer in okraševanje novoletne jelke 
ob 9.30 uri. 
 
12.12. – Otvoritev razstave ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja ob 
15. uri. Več na strani 7. 
 
18.12. – “Golažijada” – celodnevno tekmovanje v kuhanju golaža, ob 
kuhanem vinu in čaju. 
 
19.12. – Obisk MPZ biser – Vodice ob 16. uri. 
 
20.12. – Božični pevski nastop otrok ob 10.30 uri. 
 
24.12. – Božično kosilo ob 12. uri. 
 
27.12. – Novoletna zabava s harmoniko ob 14. uri. 
 
31.12. – Silvestersko/Novoletno kosilo ob 12.30 uri. 
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Literarni kotiček 
 

LITERARNI NAPOVEDNIK – CANKARJEVO LETO 
 
Literarni kotiček je bil v letošnjem letu, skorajda v vsakem Mesečniku, 

posvečen 100. obletnici smrti Cankarja. Brali ste lahko o njegovem življenju in 
različni odlomki njegovih del so bili deležni naše pozornosti. Ob njegovem 
rojstnem dnevu 10. Maja smo imeli posebno prireditev z recital odlomkov 
njegovih del. 
 
 Ob svečanem dogodku smo se odločili, da zadnji mesec Cankarjevega 
leta obeležimo s prilogo decembrskega Mesečnika, ki bo izšla 15. decembra 
2018, z naslovom »Cankar v sodobni Sloveniji.« V prilogi boste lahko prebrali 
več tudi o razstavi. 
 
 Vljudno vabljeni na program in OTVORITEV RAZSTAVE »Ob 100. 
obletnici Cankarjeve smrti,« ki  bo 12.12.2018, ob 15. uri v jedilnici. Razstava 
bo v avli Doma, postavljena že dan prej - na dan njegove smrti. 
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JESENSKI SONET 

 
 
Se ublaže jesenske sape jake, 
zlato, škrlat prelep, zdaj gozd preprede, 
ne najde za lepoto se besede, 
razsipa čar narave čiste vsake. 
 
Je jima bilo živeti dneve take, 
kar harmonijo, srečo vso privede, 
skrbi in misli težke vse odvede, 
podobi raja ure so enake. 
 
Prehitro je idila ta minila, 
prepredel zdaj je mrak jesen barvito, 
narava v spanje zimsko utonila. 
 
Ječi zdaj v gozdu drevje v žled zavito, 
vso srečo ji zakrila je gomila, 
srce še vedno je v boli skrito. 

 
 

A.P.T.  
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ZGODILO SE JE... 
 
 K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki bi si želeli deliti kakšno zanimivo 
zgodbo – o pomembnih dogodkih v vašem življenju, domačem kraju, najbližji ali 
najvplivnejši osebi v vašem življenju, pesmi,... Vse, kar se vam utrne, je 
dobrodošlo! Svoje prispevke oddajte v delovno terapijo 
ali na literarnem krožku najkasneje do 25. decembra! 
 
KAKO SEM ŠLA K PARTIZANOM 
 

Pisalo se je leto 1944. Bil je oktober, vedra jesen v 
Savinjski dolini. Prišel je dan, ko sem šla k partizanom. 
Doma sem se pripravljala na odhod k svoji teti, ki je živela nekaj vasi vstran. 
Tam je bila javka na točki, kjer so se kurirji menjavali. Vse je bilo dogovorjeno. 
Ko bom prispela, me bodo že isti večer odpeljali v Zgornjo Savinjsko dolino, ki je 
bila takrat osvobojeno območje. V kovčku sem imela zložene obleke, od hlač do 
perila, visoke škornje in toplo jakno. Ogrnila sem se z vojaško jugoslovansko 
»koco« in se s kovčkom odpravila na pot.  

Približevala sem se podrtemu mostu čez Pako. Bilo je rano popoldne in 
nemška straža me je pričakala ob reki. Pogumno sem pristopila, pa vendar me 
je preganjala neprijetnost, kaj če kateri od njih pogleda v kovček. 

»Kam pa greš?« reče eden izmed Nemcev. 
»K teti na obisk,« sem suvereno odgovorila. 
»Ni v redu, da tako sama vihraš naokoli, ampak naj bo, podnevi je varno, 

ni partizanov.« 
Odgovorila sem: 
»Joj, nisem vedela, da lahko naletim na te bandite.« 
Eden izmed njih nadaljuje: 
»Pridi, spustili bomo brv. Pa toliko glej, da prideš pred nočjo nazaj. 

Zvečer tukaj okoli res ni varno, ker pridejo banditi, ko se znoči.« 
Vzel je moj kovček v roke, in me tako povsem kavalirsko pospremil po 

spuščeni brvi čez Pako. Ko sva prišla čez, mi je velikodušno vrnil kovček in 
poslovila sem se s pozdravom “Heil Hitler”. 

Tistega večera se nisem vrnila nazaj. Ob prihodu sem teti povedala o 
srečanju z Nemci na poti čez brv. Skrbelo jo je, da nisem izdala kaj več 
informacij, v kateri vasi živi ali v kateri hiši. Pomirjena sem ji zagotovila, da naj 
ne skrbi. Vsak dan so prihajali partizanski kurirji tod okrog in že isti dan, ko sem 
bila preoblečena in pripravljena, so prišli mimo in me odpeljali. 

»V vrsti boš šla, če ne bom streljal,« so bile ene izmed tistih manj 
prijetnih besed partizanskega kurirja, ki jih je bilo slišati, a zame se je pot k 
partizanom začela in končala srečno.  

Ljuba Vidmar  
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GRADNJA DVIGALA 
 

V ponedeljek, 5. novembra 2018, smo pričeli z gradnjo dvigala na vzhodni 
strani Doma, ki ga nujno potrebujemo in prosimo zanj že veliko let. Letos smo 
dobili gradbeno dovoljenje in sedaj so se dela pričela. Del sredstev smo dobili 
od ministrstva za delo, ostalo pa bomo financirali sami. 

 
 Dvigalo bo na severnem zunanjem delu obstoječega Doma, zato bo 
potrebno zgraditi jašek, odžagali so delno balkone, tako da so pridobili nekaj 
več prostora tudi za požarne stopnice, katere bodo vgradili. 
 Glavnino hrupa pri izdelavi smo že prestali, končni izdelek pa bo 
predvidoma končan čez dobre 3 mesece, če bo mila zima, z ne preveč hladnim 
ozračjem, da bodo lahko betonirali. Sami ste lahko opazili, da je prisotnih kar 
nekaj delavcev in zelo pridno delajo. 
 Zaželimo si, da bo dvigalo čimprej delovalo in bomo lahko razbremenili 
staro, ki bo nato samo za dovoz hrane in ostalih stvari, ki jih potrebujejo naši 
uslužbenci. 
 

Marko Finec 
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ALZHEIMER CAFE 

 
 
 V sredo, 28. novembra smo ob 17. uri v delovni terapiji prisostvovali 
Alzheimer cafe-ju. Predavala je diplomirana fizioterapevtka, ga. Sabina P. 
Budimlič. Z njo je prišla tudi prostovoljka društva Spominčica, ga. Marjeta 
Artnik. 
 Na filmsko platno je projicirala slike in besedilo, ob tem pa razlagala o 
tem, kar smo videli na platnu. Tema je bila “Pomoč pri gibanju oseb z demenco 
v domačem okolju.” 
 Tema je bila zanimiva, veliko od tega smo tudi sami že preizkusili v praksi, 
ko sta nam to pokazali Doroteja in Milena ob Svetovnem dnevu delovne 
terapije. Imeli smo tudi nekaj vprašanj in smo se kar lepo pomenkovali. 
 Ga. Mateja Šibenik je poskrbela, da smo dobili sok, piškote in vodo. 
Škoda je le, da se takšnih predavanj udeležujemo le nekateri stanovalci. 
 

Marko Finec  
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OBISK OPERE! 
 

V četrtek, 15. in petek 16. novembra smo obiskali dve operni predstavi: 
Georges Bizet »Carmen« in Giuseppe Verdi »Macbeth«. Delovna terapevtka 
Milena Avbelj nam je priskrbela zares poceni vstopnice po 5€ in prevoz v opero 
in nazaj s taksijem, 5€. Sedeli smo v II. vrsti parterja. Normalna cena je okoli 
30€. 
 Naši uslužbenci so se je udeležili v velikem številu, stanovalce pa izgleda, 
da opera ne zanima, saj nas je bilo le za vzorec. 
 Obe operi sta bili čudoviti in ni mi žal, da sem obiskal obe predstavi. 
Upam, da bo Milena še kdaj dobila tako poceni vstopnice. Vam stanovalci pa 
svetujem, da si res lahko kdaj ogledate kakšno operno predstavo. 

Še enkrat hvala Mileni, ki se tako trudi, da bi se stanovalci predramili in 
obiskali kakšno operno predstavo. 
 

Marko Finec 
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DOMSKO MARTINOVANJE 
 
 V sredo, 7. novembra smo v avli Doma praznovali svetega Martina. Ob 
14. uri je gospod Janez Korošec na igriv način mošt spremenil v vino. Po tem 
opravilu pa je na harmoniko nepretrgoma, 90 minut igral pesmi za plesanje. Po 
želji smo si lahko izbirali melodije za petje. 

 
 Naše uslužbenke so nam nosile bel kruh, pečen doma, s pršutom, vinom 
in sokom. Veliko smo plesali, vedno vsaj po dva para, včasih pa tudi štirje. Vili 
smo kačo, čeprav je bilo bolj malo odziva, plesali pa smo tako vneto, da sta dve 
plesalki padli po tleh in smo ju morali pobirati. Sreča je bila, da se nista nič 
poškodovali. 
 Delovna terapevtka Milena Avbelj, ki je vse to organizirala, je povabila 
tudi učence mednarodne šole Danile Kumer. Skupaj z njimi smo zapeli »Mi se 
mamo radi,« nato pa so učenci nam stanovalcem dali pomaranče. 
 Letos smo martinovali v avli in bilo je boljše kot v jedilnici. Sama 
prireditev je bila zelo dobro organizirana in vsak se je po svoje lahko zabaval. 
 

Marko Finec 
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KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA LPP 
 

 
 V sredo, 28. novembra nas je v popoldnevu obiskal moški pevski zbor 
LPP. Pevcev je bilo 17, vodil pa jih je dirigent Venčeslav Zadravec. Peli so zelo 
ubrano in večglasno, tako da smo zares uživali v njihovem petju. 
 Program je povezovala naša delovna terapevtka, na žalost je bila brez 
mikrofona in prav na ta dan tudi hripava. Pesmi so odpeli v štirih sklopih, vsak 
sklop pa je zajemal tri pesmi. Seveda so bili po vsaki zapeti pesmi nagrajeni z 
bučnim aplavzom. 
 Po formalnem zaključku smo prosili še za dodatek. Dirigent nam je to 
odobril, smo pa morali ti dve pesmi zapeti skupaj z njimi. Koncert je skupaj 
trajal 40 minut. Jedilnica je bila polna stanovalcev, tudi naše javne delavke so se 
potrudile in pripeljale veliko stanovalcev na vozičkih. 
 Pevski zbor LPP je pri nas že večkrat gostoval in upam, da bodo prišli še 
kdaj, saj je to zagotovo najboljši pevski zbor, ki pride v naš Dom. 
 

Marko Finec  
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NOVEMBERSKI UTRINKI 
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HUMOR 
 

“Kakšno se ti zdi moje vino?” vpraša Jože prijatelja Vinka. 
“Enkratno! Samo nekaj peres solate in malo olja še potrebuješ, pa ga lahko 
uporabiš,” odgovori Vinko. 
 
V šoli se pogovarjajo o spominčkih z dopustov. Učiteljica vpraša, ali kdo ve, kaj 
o spominčkih. Prvi se oglasi Peter: 
“Jaz sem spominček z dopusta.” 
 
Po izgubljeni nogometni tekmi je igralec stopil do sodnika. 
»Povejte mi, kako je ime vašemu psu?« 
»Mojemu psu? Saj sploh nimam psa!« 
»Neverjetno! Slep pa brez psa!« 

 
Na plaži v Budvi v morju se utaplja moški. Črnogorci stojijo in gledajo. 
Naenkrat ena izmed žensk zavpije: 
»Kaj pa stojite!?!?!« 
Pa se oglasi eden: 
»Saj res, usedimo se raje.« 
 
»In kako si ti spoznal svojo ženo?« 
»Splet nesrečnih okoliščin in nesporazuma. Jaz sem požvižgal taksiju, ona se je 
pa obrnila!«  
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NAGRADNA KRIŽANKA 
 

Mesec je spet naokoli, tokrat pa smo v uredništvu naredili napako in 
objavili nerešljiv sudoku. Zato smo se odločili, da bosta v tem mesecu 
nagrajenca dva! Za napako se vam iskreno opravičujemo!  
 Križanko izpolnite in izpolnjeno oddajte v modro škatlo v avli do 25. 
decembra za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Nagrajenec oz. nagrajenka bo 
objavljen v prihodnjem mesečniku. Kdo bosta naslednja nagrajenca? Prijetno 
reševanje! 

VODORAVNO: NAVPIČNO: 
1. furnir, 
6. pristanišče ob Baltiku na Poljskem, 
12. splošno priznanje velike vrednosti 
osebe, 
13. ime ameriške igralke Wilde, 
14. slovenski pisatelj (Boris), 
15. jezero v vzhodni Turčiji, 
16. osebni zaimek, 
17. mrčes, mrgolazen, 
19. črna žival, 
20. ime ruske drsalke Ivanove, 
21. okrajšano ime Edward, 
22. ime portugalskega nogometaša 
Moutinha, 
23. škotski polarni raziskovalec in 
pomorščak (John, 1813 do 1893), 
24. rimski papež od 1198 do 1216, ki je 
uvedel inkvizicijo, 
26. okrajšava za število, 
27. nordijski izraz za smuči, 
28. delovna skupina na kakem 
področju, 
30. slovenski skladatelj (Srečko, 1900 
do 1965), 
32. drevored na obeh straneh ceste, 
33. mesto v Romuniji ob meji z 
Madžarsko, 
34. ime ameriške pevke Jones, 

1. vasica pod Kraškim robom s 
plezalno steno, 

2. ponarejevalec, 
3. drugo največje mesto v 

Pakistanu, 
4. mesto na Siciliji pri Sirakuzah, 
5. teža embalaže, 
6. večja domača žival z rogovi, 
7. del roke od zapestja do prstov, 
8. departma v Franciji z glavnim 

mestom Bourg-en-Bressom, 
9. začetnici igralke Valič, 
10. položaj, celotnost ali preplet 

okoliščin, 
11. glavno mesto Egipta, 
18. mesto v Bosni ob reki Bosni, 
19. sestavljavec strojev ali naprav, 
20. mesto v Sloveniji z jedrsko 

elektrarno, 
22. zlitina železa z drugimi legirnimi 

elementi, 
24. ribja jajčeca, 
25. ameriški igralec (James), 
27. velika valjasta posoda za vino, 
29. reka na Slovaškem, levi pritok 

Donave, 
31. začetek palice, 



 21 

  

Vir: https://www.rtvslo.si/mojageneracija/krizanka 
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