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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 in  Karmen Kragelj 

E-pošta: tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si, 

karmen.kragelj@dsolj-bezigrad.si 

 

Vodja rač. službe 

Sebina Šakonjić 

E-pošta: Sebina.sakonjic@dsolj-bezigrad.si 

 

Obračun oskrbe 

Aleksandra Vukićević 

E-pošta: aleksandra.vukicevic@dsolj-bezigrad.si 

Telefon: 01 589 67 57 

 

Zunanja dejavnost 

(dnevno varstvo, sklepanje pogodb o dostavi kosil) 

Mateja Šebenik – mateja.sebenik@dsolj-bezigrad.si 

Telefon: 01 589 67 77 

 

URADNE URE: 

od ponedeljka do četrtka : od 12:45 do 13:30 ure in v 

petek od 12:15 do 13:00 ure 

 

Čas obiskov 

Vsak dan; 

stanovanjski oddelek: 8.00 – 19.30, 

negovalni oddelek: 15.00 – 19.30. 

 

Fizioterapija:  fth@dsolj-bezigrad.si 

Delovna terapija: delovnaterapija@dsolj-bezigrad.si 

 

Domski bar 

Delavniki: 9.00 - 12.00 ter 13.30 – 17.30. 

Vikendi: 13.30 – 17.30.  

Frizer 

Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.  

Naročanje na recepciji. 

Pediker 

Vsak četrtek od 7.00 dalje 

Naročanje na recepciji. 

 

Ambulanta Zdravstveni Dom Bežigrad – Enota DSO Ljubljana 
Bežigrad 

Telefon: 01 589 67 50 ali 01 566 14 20 – za zunanje paciente 

Biljana Nikolova Stoilova dr.med.spec – biljana.nikolova-
stoilova@zd-lj.si 

URNIK AMBULANTE: 

Delo na oddelkih: 

ponedeljek od 7:00 do 12:00 ure 

 torek od 11:00 ure do 14:00  

sreda  od 7:00 do 12:30 ure  

četrtek od 8:00 do 12:30 ure  

petek od 7:00 do 12:30 ure 

Ambulanta za obiske stanovalcev: ponedeljek od 12:00 do 
13:00 ure, sreda, četrtek in petek od 12:30 do 14:00 ure 

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

Ambulanta za zunanje paciente: ponedeljek od 13:00 do 
14:00, četrtek od 7:00 do 8:00 ure 

Pogovor s svojcem po predhodnem dogovoru: ob sredah in 
četrtkih med 13:00 do 13:30 uro 

Malica: od 10:00 do 10:30 ure 

                                                                                                                                                                           

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 
 

 

 

mailto:delovnaterapija@dsolj-bezigrad.si
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E-QALIN CERTIFIKAT  

 

Nagovor direktorice DSO Bežigrad 

 

Z E-Qalinom, kot vseevropskim 

modelom upravljanja kakovosti 

sem se podrobneje seznanila leta 

2016. Prvi vtis ob tem mi je sprožil 

razmišljanje, kako dobra 

priložnost je to za nas vse, saj 

povezuje stanovalce, svojce in 

zaposlene. Videla sem priložnost 

za razvoj.  

Filozofija E-Qalina je kakovost, sistemski pristop, učeča se organizacija, naravnanost 

na procese, stanovalce, svojce in zaposlene.  Kakovost nam omogoča zadovoljiti 

potrebe ali pričakovanja nekoga in se ves čas spreminja glede na ljudi, ki bivajo ali 

opravljajo delo v Domu. S sistemskim pristopom se med seboj povezujejo vsi trije 

deležniki, stanovalci, svojci in zaposleni. Stanovalec je slišan v njegovih potrebah in 

obravnavan kot individuum. Zaposlenim učeča se organizacija nudi možnost za 

spoznavanje in razvijanje svojih sposobnosti in prizadevanje po kakovostnem delu, 

iskanju rešitev za bolj učinkovito delo in učenju.  Vsi procesi so naravnani tako, da je 

končni rezultat doseganje zastavljenih ciljev vseh vpletenih.  

Začetki dela so bili polni vprašanj, dilem, usklajevanja. Postopoma smo začenjali 

razumeti vsebine in način dela. Vsa tri leta dela po metodah E-Qalina smo strmeli k 

cilju povečati kakovost storitev in s tem zadovoljstva stanovalcev na način, da kakovost 

razvijamo skozi človeka, z njegovim razmišljanjem, njegovim sodelovanjem. Pri tem 

svoje videnje in ideje podajajo tudi svojci. Z vključitvijo zaposlenih se je povečalo 

zadovoljstvo pri delu, vključeni so bili v razvijanje in sooblikovanje poslanstva in vizije 

Doma. Kolektiv se je zaradi načina dela tesno medsebojno povezoval in iskal skupne 

rešitve.   

Proces E-Qalina je tako dinamičen, da smo bili sodelujoči ves čas v procesu 

razmišljanja. Hkrati pa je prilagodljiv na ustanovo in dovoljuje ohraniti lastno identiteto.  
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V veselje nam je, da smo v mesecu maju letošnjega leta, s skupnim delom uspeli 

pridobiti certifikat upravljanja kakovosti E-Qalin. To nam daje vedeti, da smo na pravi 

poti. Delo bomo nadaljevali s še večjim zavedanjem in znanjem ter novimi idejami in 

predlogi.   

 

Pridobitev certifikata 

Naše vodstvo doma se je leta 2016 odločilo vključiti v sistem ocenjevanja kakovosti E-

Qualin, ki preverja kakovost storitev v socialnem varstvu.  

 

Konec oktobra istega leta smo v petih skupinah pričeli razpravo o kakovosti bivanja v 

domu starejših občanov Bežigrad, imenovalcem E-Qualin. V naši skupini smo bili 

predstavniki različnih poklicev v 

domu: socialna delavka, 

medicinski sestri, negovalka, 

predstavnica kuhinje, 

razdeljevalec hrane, vzdrževalec 

doma in  jaz kot predstavnik 

stanovalcev.  

 

Do sredine leta 2017 smo se 13x dobili po dobro uro in predelali gradivo, ki smo ga 

vsakič sproti dobili. Kritično smo ocenili, kaj bi v domu lahko izboljšali, saj to je bil 

namen E-Qualina. Ko so naše prve skupine predelale gradivo in ga ocenili za prvo leto, 

so nas drugo leto zamenjali drugi predstavniki doma.  

 

11. in 12. maja 2021, sta prišla v naš dom vodja presoje, gospa Mateja Hauser in 

gospod Domen Pociecha. Pregledala sta vse zapiske, katere so skrbno zapisovale 

voditeljice naših skupin. Z gospo Hauser se nas je nekaj stanovalcev tudi pogovarjalo, 

saj je želela tudi ustno slišati, kako se počutimo v domu.  

V sredo, 12. maja, pa smo se zbrali vsi predstavniki doma in smo morali poročati in 

utemeljevati, kar so imeli zapisano posamezni stanovalci. Gospa Hauser je bila zelo 

zadovoljna s tem, kar je v dveh dneh obiska v našem domu ugotovila. Svečano nam 

je sporočila, da bomo dobili certifikat kakovosti, katerega ima samo nekaj nad 20 

domov starostnikov od cca stotih v Sloveniji.  
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V torek, 18. maja se je oglasila gospa Hauserjeva pri naši direktorici in izročila certifikat 

kakovosti E-Qualin. Skupaj sta pritrdili nalepko, ki se nahaja pri vhodnih vratih nad 

nalepko spominčica, katero nam je pred tremi leti slavnostno podelila predsednica 

Spominčice – Alzheimer Slovenije, gospa Štefanija L. Zlobec. Nalepka E-Qalin je 

elipsa obkrožena z umazano rumeno barvo, spodaj je napis: »upravljanje kakovosti«, 

v enaki barvi. Levo zgoraj je napis E-Qualin v črni barvi, poleg manjše prekinjene 

elipse, v živi rumeni barvi.  

Kdor si še ni ogledal obeh nalepk, naj si jih pogleda, saj smo stanovalci in osebje doma 

ponosni, da smo ju pridobili.  

Že naslednji dan, v sredo, 19. maja, je dopoldne prišla gospa direktorica na bralno 

skupino, z veseljem prinesla certifikat kakovosti E-Qualin in jaz sem ga vsem navzočim 

prebral in nato si ga je vsak lahko ogledal. Seveda smo si vsi zaploskali in pohvalili 

gospo Marušo Kerč – našo direktorico, da nam je uspel ta projekt.  

 

Zapisal: Marko Finec 

 

 

Svečana podelitev E-Qalin certifikata 

Po težkih pogojih, ki so vladali v času Covida in velikih naporih po 

Covidu, smo vendarle uspeli in dočakali podelite E-Qualin certifikata, 

na katerega smo vsi stanovalci in delavci Doma zelo ponosni in 

pripravljeni z dvignjeno glavo nadaljevati to delo v dobrobit nas vseh. 

Podelitev certifikata smo slavnostno občudovali 8.junija 2021 ob 15 uri  

v veliki jedilnici Doma, ki je bila ustrezno pripravljena okrašena in 

ozvočena. To je pripravila delovna terapevtka Urška, ki je z detajli dela 

našega Doma v slikah projicirala na steno jedilnice.  
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V uvodu je ga. Marjeta Maruša Kerč, direktorica Doma pozdravila vse prisotne in 

povedala kako je potekal projekt v Domu. Sodelovali so vsi zaposleni delavci Doma, 

skupaj s stanovalci Doma so si prizadevali za dosego skupnega cilja pridobitev 

certifikata. Projekt je vodila 

glavna sestra Doma ga. Brigita 

Komurka Stanojević, ki je več let 

povezovala vse skupine 

zaposlenih Doma. To je poročala 

tudi v uvodnem delu svečanosti. 

Nato pa je g. Marko Finec, 

predsednik sveta stanovalcev 

poročal o sodelovanju stanovalcev. Sledil je pozdrav in nagovor predstavnika 

Socialnega varstva Slovenije gospoda Franca Imperla. Ga. Mateja Hauser je v vlogi 

presojevalke ob koncu predala veliki E-Qualin certifikat naši direktorici Doma, za kar 

se je v imenu vseh toplo zahvalila.   

 

Svečanost je povezovala gdč. Karmen, ki je vzorno povezovala vse nastopajoče. 

Svečanost je doseglo vrhunec, ko so pripeljali veliko svetlečo torto z napisom E-Qualin. 

Pogostitev se je nadaljevala na terasi in našem rožnatem vrtu z šampanjcem, velikim 

kosom torte, sokovi in slastnimi jagodami. Nam stanovalcem pa bo ostal ta dan v 

prijetnem spominu in veselem druženju.  

 

 

Zapisala: Vida Drinovec 
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ČASOVNIK 

APRIL 

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, druga stara imena so: traven, veliki traven, 

zelenár, deževni mesec, velikotravnik, mali travnik, travnjek, travnik, jurjevščak, štrtnik, 

ovčjider; v prekmurščini velki tráven, ali völki tráven in tudi apriliš. 

 

MAJ 

je peti mesec v gregorijanskem koledarju z 31 dnevi.  

Izvirno slovensko ime za maj je veliki traven, prekmursko risálšček, nekoč risáolšček 

in tudi májuš. 

Mesec maj pa skriva tudi nekaj zanimivosti. Ime meseca izvira iz rimske mitologije, 

imenuje pa se po boginji Maji, ki je veljala za boginjo pomladi in rodovitnosti. Rimljani 

so jo počastili tako, da so najlepšemu mesecu v letu dali prav njeno ime.  

Zanimivost meseca maja je tudi ta, da se noben drug mesec v letu ne začne na isti 

dan v tednu, kot mesec maj. Letos se je maj začel na soboto, kar pomeni, da se noben 

drug mesec v tem letu ne bo začel na soboto. 

 

JUNIJ 

ali rožnik, prekmursko ivánšček in tudi juniuš, je šesti mesec v letu po gregorijanskem 

koledarju in ima 30 dni. Junij se imenuje po rimski boginji Junona, Jupitrovi ženi. 

Solsticij se zgodi okoli 21. junija, čeprav lahko pade tudi na 20. ali 22. Na severni polobli 

je to poletni solsticij, na južni pa zimski. 
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OBELEŽITVE DOGODKOV 

 

OBELEŽITVE V LETU 2021 

Škofjeloški pasijon: 300 let od prve uprizoritve (1721) 

Jurčičevo leto (1848-1881): 140. obletnica smrti 

Leto Josipa Ipavca (1873-1921): 100-letnica smrti 

Franc Saleški Finžgar (1871 - 1962): 150. obletnica rojstva 

Ivan Tavčar  (1851 - 1923): 170. obletnica rojstva 

Dante Alighieri (1265−1321): 700-letnica smrti 

Fjodor Mihajlovič Dostojevski (1821 1881): 200. obletnica rojstva in 140.obletnica smrti 

 

PRAZNIKI April - Junij 

4. april – velikonočna nedelja 

5. april – velikonočni ponedeljek 

23. april - jurjevanje 

27. april – dan upora proti okupatorju 

1. in 2. maj – praznik dela 

13. maj – vnebohod 

23. maj – binkošti 

3. junij – sveto rešnje telo 

8. junij – dan Primoža Trubarja 

23. junij - podelitev 31. kresnika   

25. junij – dan državnosti 

27. junij – podelitev Borštnikovega prstana  
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LITERARNI KOTIČEK 

 

JOSIP JURČIČ 

 

se je rodil 4. marca 1844 na Muljavi kot sin revnih 

kmečkih staršev. V otroštvu je poslušal zgodbe 

svojega deda, ki ga je navdušil za literaturo.  Po 

končani osnovni šoli v Višnji Gori je obiskoval 

gimnazijo v Ljubljani, kjer se je seznanjal z domačo in 

tujo literaturo. Pri sedemnajstih letih je objavil svojo 

prvo pripovedko Pripovedka o beli kači, 1861. Po 

končani gimnaziji je odšel na Dunaj, kjer je študiral 

slavistiko in klasično filologijo. Študija zaradi 

pomanjkanja denarja ni dokončal. Leta 1868 je z 

Josipom Stritarjem in Franom Levstikom izdal zbornik 

Mladika ter v njem objavil povest Sosedov sin. 9. 

avgusta 1868 je sodeloval na prvem taboru v Ljutomeru. Istega leta je dobil službo 

pomočnika glavnega urednika pri časniku Slovenski narod v Mariboru, štiri leta kasneje 

pa je postal njegov glavni urednik in se preselil v Ljubljano. Tu je postal ob Franu 

Levstiku osrednja oseba v slovenskem političnem in kulturnem življenju. Po dveh letih 

zdravljenja jetike je umrl v Ljubljani. 

V njegov spomin so poimenovali Jurčičev trg v Ljubljani ter ulico v Novem mestu. Prav 

tako se po njem imenuje Jurčičeva pot, ki poteka v dveh odsekih od Višnje Gore do 

reke Krke. Hiša je obnovljena in je ena od spomenikov kmečkega stavbarstva na 

Slovenskem. Kulturno društvo Josip Jurčič poleg te domačije tradicionalno uprizarja 

Jurčičeva dela na prostem. 

 

Maja Kovač, Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Jurčič 

 

 

 

Slika 1 Foto Pogorelc - Wikipedia 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Jurčič
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JURČIČU V SPOMIN 

(Simon Gregorčič) 

 

Ob cesti jablana je stala, cvetela vsako je pomlad, in pisan cvet okrog je stlala, dajala 

hlad in zlat je sad. 

Na čudodelnem tem drevesi pa bival je skrivnosten duh, ko ta zigraval je s peresi, 

šepet nam rajsk je polnil sluh. 

Kako šumljajo je zgovorno od ure rane v pozni mrak tedaj to listje čudotvorno, bil 

jezik glasen list je vsak. 

Čarobne právilo pravljíce, povesti krasne to drevo, in med pravljíce drobne ptice so 

vbirale svoj spev glasnó. 

Obstal je pridni kmet pri deli, strmeč uho nastavljal je, in potnik mnog na cesti beli 

vesel drevo pozdravljal je. 

Pod njim je vsakdo rad počival, pojil srce, pojil uho, in spev in hlad in sad je vžival ter 

blagoslavljal je drevo. 

Pa oh, nebo zastrejo tmine, oblak se pripodi strašán, iz njega smrtna strela šine, in 

strta je na tleh jablán! 

Ta jablan ti si, drug moj mili, ki zgodnji grob te skriva mi; potòk solzá v oko mi sili, 

bridkost srce zaliva mi. 

Oh, kolike duha zaklade s teboj je temni grob požrl, načrte tvoje, naše nade, udarec 

smrtni vse je strl! 

Oko mi hoče prekipeti… A proč solzé in proč tožbé! Le slavo tvojo hočem peti, letí 

čez dol naj in gore! 

Plodnéjšega nikdar duhova rodil še ni slovenski svet, in Bog ve, kdaj nam pride 

znova, ki tak zoril bo sad in cvet? 

Ti spis na spis si nam podaval, za sliko sliko daroval; ko narod jih je občudával, 

strmeč je sebe v njih spoznal. 

Ti branil si nam sveto pravo z duha orožjem žive dni, ti Slavi si ovenčal glavo… zato 

ves dom te zdaj slavi! 

Postavlja domovina cela na grob ti spomenik kamnén; pomnik tvoj prvi tvoja dela, ki 

vek ne vniči jih noben! 

Kot sonce se žari nevgasno in svet oživlja z visočin, svit tvojih del sijal bo jasno in 

nam pomlajal tvoj spomin. 

Pretké naj grob ti gosta trava, nad njim naj kamen se zdrobi, a vek ne mrakne tvoja 

slava, tvoj duh med nami v vek živi! 
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PRIMOŽ TRUBAR 

Dan Primoža Trubarja je slovenski državni praznik, ki se 

ga praznuje 8. junija, vendar pa ni dela prost dan. 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. Sprejet je bil leta 2010 na posredno pobudo 

tržaškega pisatelja Borisa Pahorja.     

   

Življenjepis 

Primož Trubar se je rodil junija v letu 1508 ali 1509 na Rašici 

pri Velikih Laščah v Vojvodini Kranjski, oziroma v neposredni bližini vasi. Kraja in 

datuma rojstva se ne da zagotovo določiti, ker krstnih matičnih knjig takrat še niso 

poznali; uporabljali pa so tudi staro koledarsko štetje. Ni bil rojen na lokaciji mlina, kjer 

je danes muzej, ampak v nekdanjem Šklopovem mlinu, ki je stal vsaj 400 m vstran, 

više ob istem potoku. Po očetu se je pisal Malnar (mlinar), Truber oziroma izvorno 

Trobar pa se je pisala njegova mati. Primož je ta priimek prevzel najpozneje leta 1526. 

Od leta 1528 naprej se je v pismih dosledno podpisoval Truber in ne Trubar. 

Leta 1520 mu je verjetno turjaški grof omogočil, da se je šel šolat za duhovnika, zato 

je nadarjeni mladenič pri dvanajstih letih za vedno odšel iz rojstnega kraja. Eno leto se 

je šolal na Reki, nato dve leti v Salzburgu, kjer je pridobival temeljno izobrazbo 

gramatike, dialektike, retorike in nemščine. Od tam je odšel v Trst pod tutorstvo 

rimskokatoliškega škofa Pietra Bonoma, kjer je prišel v stik s humanističnimi pisatelji, 

še posebej z Erazmom Roterdamskim. 

Ko je bil star devetnajst let, mu je tržaški škof Pietro Bonomo dodelil župnijo Loka pri 

Zidanem mostu. Jeseni 1527 je Bonomo Trubarja napotil na študij na Dunaj. Zaradi 

vojske osmanskega imperija, ki se je bližala Dunaju, je bilo ogroženo in oteženo 

življenje v mestu. Zato se je jeseni 1529 vrnil k škofu v Trst. Tam je maševal in pridigal 

v minoritski cerkvi. Leta 1530 ga je škof posvetil za duhovnika in ga določil za vikarja 

v župniji sv. Martina v Laškem. Duhovno službo je tam opravljal v skladu s katoliškim 

Slika 2 Primož Trubar - neznani 
avtor 
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obredom, vendar so njegove zgodnje pridige že spominjale na pridige Erazma 

Rotterdamskega. Prenavljal je cerkve in župnišča v Celju, Laškem in drugje. 

V Ljubljano se je vrnil leta 1536 in postal škofijski vikar. V mestu je pridigal slovensko 

in nemško. V svojih pridigah je uporabljal svetopisemsko razlago švicarskih reformistov 

in zwinglijancev Henricha Bullingerja in Konrada Pelikana in se seznanil z deli Martina 

Luthra. Zaradi njegovih nazorov se je leta 1540 zganil deželni glavar Nikola Juršič. 

Trubar bi skoraj pristal v ječi, vendar so ga somišljeniki pravočasno posvarili. Zaradi 

preganjanja se je ponovno zatekel v Trst k Bonomu. Tam se je poglobil v teološke 

spise švicarskega reformatorja Calvina. Bonomo je ljubljanskega škofa Kacijanarja 

kmalu prepričal, da je Trubarja imenoval za kanonika. V novo službo je tako stopil leta 

1542, znova v Ljubljani. 

Pod novim škofom Urbanom Textorjem, ki je bil vnet katolik, je dobil službo vikarja v 

Šentjerneju na Dolenjskem. Tam naj bi uredil gospodarstvo župnije. Škof Textor pa se 

je odločil obračunati s protestanti, ki jih je dal pozapreti in postaviti pred sodišče. Trubar 

je bil spet pravočasno obveščen in lahko se je skril na varno. Po nekaj mesecih 

skrivanja ga je ljubljansko cerkveno sodišče izobčilo, mu zaplenilo hišo v Ljubljani 

(sedanji Levstikov trg), šentjernejsko župnijo in celjski beneficiat, posvetno deželno 

sodišče pa ga je obsodilo na zapor. Leta 1548 je tako moral pobegniti v Nemčijo, z 

begom pa je postal tudi deželni odpadnik. 

Še istega leta se je odpravil v Nürnberg. Vodilni teolog in mestni pridigar Veit Dietrich 

je postal njegov mentor in pod njegovim vodstvom se je Trubar hitro vključil v 

luteransko skupnost v mestu. Sredi maja 1548 je dobil službo pastorja v Rothenburgu. 

Tam si je tudi ustvaril družino z Barbaro Sitar, s katero je imel štiri otroke. Kmalu po 

letu 1550 je Trubar dobil župnijo v Kemptnu, kjer je deloval med letoma 1553 in 1561. 

V Bad Urachu je služboval pred odhodom v Ljubljano in se po dveh mesecih bivanja v 

Ljubljani (1561) vrnil v Bad Urach. V mestu je ustanovil tiskarno za tiskanje knjig v 

glagolici in cirilici. Po ponovnem izgnanstvu iz Ljubljane zaradi Cerkovne Ordninge je 

kot superintendent nekaj časa bival v mestu Lauffen in se kasneje ustalil v 

Derendingenu, kjer je živel in služboval vse do svoje smrti. Pokopan je bil v cerkvi sv. 

Gala. 
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Delo 

Leta 1548 je Trubar začel snovati in uresničevati zamisli za seznanjanje Slovencev z 

verskimi vsebinami s pomočjo tiska. To je omogočilo razvoj slovenske književnosti. 

Prestopil je k augsburški veroizpovedi in postal je pravi protestant. Začel je uresničevati 

zamisel pridobivanja Slovencev za novo vero s slovensko tiskano besedo. Začel je s 

prvo knjigo Katekizem (lat. Catechismus), ki temelji na delih Veita Dietricha, Martina 

Luthra, Matije Vlačića Ilirika in Johanna Brenza. 

Še v istem letu je pripravil kratki Abecednik (polni naslov Abecednik in mali katekizem 

v slovenskem jeziku, nem. Abecedarium und der klein Catechismus in der Windischen 

Sprach), saj se je zavedal, da mora ljudi najprej naučiti osnov branja ali vsaj osnovnih 

molitev in krščanskih resnic. Pri odločitvi za jezik, ki je bil že narečno in socialno 

razslojen, mu je prav prišlo poznavanje jezika v različnih slovenskih deželah, za 

osnovo pa je vzel osrednjeslovenski prostor, kjer sta se mešala gorenjščina in 

dolenjščina. V Katekizmu se je podpisal kot Philopatridus Illiyricus ("ilirski domoljub"), 

v obeh delih pa je tiskarju nadel izmišljeno ime Jernej Škrjanec s Sedmograškega. 

Zaradi določil interima bi namreč lahko v nasprotnem primeru tiskar izgubil pravico do 

opravljanja obrti. Katekizem vsebuje nekatera pojasnjevalna poglavja iz protestantskih 

naukov, šest pesmi, dve molitvi in pridigo o veri. S to knjižico je Trubar hotel učiti rojake 

protestantske vere in hkrati ustreči protestantskemu bogoslužju na Slovenskem. 

Katekizem je bil namenjen za neposredno uporabo predvsem izobraženim ljudem. 

Abecednik, ki vsebuje osem listov, pa je Trubar napisal z namenom, da bi se rojaki iz 

njega naučili branja (»Ane bukvice, iz tih se ti mladi inu preprosti Slovenci mogo lahko 

v kratkim času brati navučiti.«) in da bi tiste, ki še ne znajo brati, učili osnov krščanske 

vere. Šlo je torej za delo za manj izobražene in nepismene. S tema deloma je Trubar 

postal začetnik slovenske književnosti. 

 

Kmalu po izidu prve knjige je Trubar dobil župnijo v Kemptenu ob tirolski meji. Zelo 

prav mu je prišla zveza s Petrom Pavlom Vergerijem, bivšim modruškim in koprskim 

škofom, ki je bil tedaj pri württemberškem vojvodi Krištofu kot svetovalec. Z Vergerijevo 

pomočjo je leta 1555 izdal nov, manj izviren Katekizem in nov Abecednik, tokrat v 

latinici, ter Ta Evangeli Svetiga Matevža in prevod Vergerijevega italijanskega dela 

Ena molitev tih kerščenikov (beguncev). Leta 1557 je Trubar izdal tisoč strani 
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obsegajočo knjigo Ta pervi deil Tiga noviga testamenta, ki vsebuje prevode 

evangelijev in dejanj apostolov ter je opremljena z dolgim predgovorom o naukih 

Lutrove vere, s koledarjem (Ta slovenski koledar, ki je bil prvi na Slovenskem) in 

Postilo, to je razlaga nedeljskih in prazničnih evangelijev. 

Kljub težavam s Petrom Vergerijem je Trubar ob zaščiti barona Ivana Ungnada, 

bivšega štajerskega glavarja, ki je tedaj bival v Bad Urachu blizu Tübingena, pri vojvodi 

Krištofu dosegel odobritev za izdajo knjige Ta drugi deil Tiga noviga testamenta in leta 

1560 je izdal Pavlovo pismo Rimljanom. Deželni stanovi so ga povabili, da bi sprejel 

mesto superintendenta (protestantskega dekana) v Ljubljani. V tem času je imel veliko 

dela, dobil je župnijo v Urachu in prevzel vodstvo biblijskega zavoda. Samostojno je 

izdal knjigo Svetiga Pavla ta dva listi h tim Korintarjem inu ta h tim Galatarjem, napisal 

pa je tudi nemško posvetilo za glagolski katekizem in v nemščini izdal Register, 

poročilo o svojih dotedanjih delih, da bi ovrgel očitke, da je zwinglijanec. To poročilo je 

prvo bibliografsko delo pri Slovencih. 

 

Junija 1561 se je Trubar odpravil v Ljubljano, kjer so ga veličastno sprejeli. V vlogi 

superintendenta slovenske protestantske cerkve se je lotil reševanja glavnih vprašanj. 

Uredil je slovensko protestantsko Cerkev in dosegel, da so po pomembnih krajih na 

Slovenskem postavili pridigarje. Žal je kmalu prišel v spor z Matijo Klombnerjem, 

stanovskim pisarjem, ki je vzdrževal stike z Ungnadovim zavodom v Urachu, kjer so 

prevajali Sveto pismo v hrvaški jezik. Spor je izbruhnil zaradi kvalitete hrvaškega 

prevoda Svetega pisma, saj je Trubar trdil, da prevod vsebuje veliko napak. 

Po dveh mesecih bivanja v Ljubljani se je Trubar vrnil v Bad Urach, kjer je neumorno 

delal naprej. Med drugim je napisal več posvetil v različne glagolske in cirilske knjige 

(Prvi del novoga testamenta 1562 in Artikule 1562). Naslednje leto, junija 1562, se je 

vrnil kot superintendent v Ljubljano. Zelo je bil zaposlen, vendar je še nadalje pisal 

nemška posvetila za hrvaške knjige, ki so jih izdajali v Ungnadovem zavodu. Sestavil 

in izdal (leta 1564) je Cerkveno ordningo, to je cerkveni red za slovensko cerkev. S 

tem redom je posegel v pravice deželnega kneza, ki je dal knjigo zapleniti, Trubarja pa 

izgnati. Besedilo velja za prvi pravni tekst v našem jeziku. 
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Po vrnitvi v Nemčijo je Trubar bival nekaj mesecev v Lauffenu ob Neckarju, nato se je 

za stalno naselil v Derendingenu, kjer je bil župnik do smrti. Tu je leta 1566 izdal Ta 

celi psalter Davidov, nov Abecedarij in nemško-slovenski Ta celi katehismus ... Leta 

1567 se je za kratek čas vrnil na Slovensko, da bi za nekega nemškega teologa od 

osmanskih ujetnikov v Ljubljani in Ribnici kaj več poizvedel o koranu. 

 

Po sedmih letih, torej leta 1574, je dal v tisk tretjo izdajo pesmarice z naslovom Ta celi 

katehismus … inu pejsni. Tri leta kasneje je končal svoje življenjsko delo s prevodom 

Noviga testamenta puslednji dejl; pet let pozneje pa je v celoti ponovno izdal popravljen 

Ta celi novi testament. Zadnje njegovo delo je prevod Lutrove Hišne postile, ki jo je 

šele devet let po njegovi smrti izdal njegov mlajši sin Felicijan. Trubar je umrl star 78 

let v Derendingenu, kjer je tudi pokopan. 

Maja Kovač, Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Primož_Trubar 

 

 

 

Slika 3 Vir: Kulturno društvo Petrovče 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Primož_Trubar
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DOGAJANJE V DOMU 

 

ČESTITKA 

ob mednarodnem dnevu babic - 5.maja in medicinskih sester - 12.maja 

Vsak dan se zavedamo resnice, da stanovalci in njihovi svojci sorodniki opazujejo in 

kritično spremljajo naše delo in naš odnos do njih.  

Vsak dan potrebujemo stanovalci medicinske sestre in zdravstvene tehnike.  

Vsak dan so vaše znanje, prijazna beseda in pomoč neprecenljiv vložek v varno 

zdravstveno oskrbo. Vsak dan s svojim delom pomembno vplivate na njihovo zaupanje 

in ugled same ustanove oziroma organizacije v kateri ste zaposleni.  

Uspešno reševanje vsakodnevnih 

problemov bo možno samo z 

razumevanjem težav, dobrim 

medsebojnim sodelovanjem, in 

usmerjanjem moči v skupne cilje v 

dobro naših stanovalcev in vseh 

zaposlenih.  

Stanovalci doma in vaši sodelavci se 

vam ob mednarodnem prazniku 

zahvaljujemo za vaše strokovno in 

predano delo, ki ga opravljate zavzeto, 

srčno in z veliko ljubeznijo ter za skrb, 

ki jo namenjate nam. 

 

Iskreno čestitamo! 

 

Zapisala: Vida Drinovec 
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SVETA SPOVED IN SVETA MAŠA 

 

V petek, 26. marca je v domu potekala sveta spoved v sobi, ki je namenjena za 

stanovalce, ki prihajajo k nam samo v dopoldansko varstvo. Sveto spoved je opravljal 

pater Silvin Kranjc. Seveda so bile podane vse zaščitne procedure. Zato je poskrbela 

delavka Alma in študentka Maruša. Stanovalke in stanovalci smo se kar v velikem 

številu predhodno prijavili v recepciji, da je lahko vse potekalo nemoteno.  

 

V sredo, 31.marca pa je bila v jedilnici po enem letu zopet sveta maša, organizirala pa 

sta jo delovni terapevtki Urška in Monika. Mašo je vodil pater Andraž Arko, bilo jo je 

prijetno spet obiskat. Obiskovalcev svete maše je bilo toliko, da je samo eden sedel 

ob vsaki mizi.  

 

Pred vstopom v 

jedilnico si je bilo 

potrebno nadeti 

masko in dobro 

razkužiti roke, 

da smo bili zares 

zaščiteni. Tudi 

hostijo je pater 

položil vsakemu 

v roko in ne 

direktno v usta, 

kar je običajna 

navada. Vse to, 

da je bilo čim 

manj dotika z njim. Tudi peli nismo kot po navadi. Stanovalci smo bili zelo zadovoljni, 

da smo se lahko spet udeležili svete maše in upamo, da se bo zopet čimprej ponovila.  

 

 

Zapisal: Finec Marko 
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RDEČI NOSKI  

 

Po trimesečnemu bivanju v karanteni in v osami, zaradi drugega vala epidemije korona 

virusa - 19, smo se razveselili vseh domskih aktivnosti. Presenetilo nas je vabilo, da 

nas v torek, 30. marca ob 10.30 uri obiščejo Rdeči noski in nam v pari priredijo parado.  

V toplem spomladanskem dnevu so delovne terapevtke in fizioterapevtke pripeljale 

nepokretne stanovalce doma v park ter poskrbele za medsebojno razdaljo, zaščitne 

maske in druge varnostne ukrepe za zaščito našega zdravja. Točno ob določeni uri, 

so skozi dvorišča vrat prikorakali 3 klovnese in 3 klovni. Bili so pisano oblečeni, v 

kratkih širokih krilih, s pentljami v laseh in drugimi raznobarvnimi dodatki. Vsem pa so 

bili poznani njihovi rdeči noski in nasmeh.  

Veselo so poskakovali, peli poznane pesmi in uporabljali različne rekvizite: 

raznobarvne trakove, pisane dežnike, igrali na kitaro in harmoniko. Z dinamični, 

veselim nastopom so ustvarili sproščeno, veselo vzdušje in nasmeh skorja pri vseh 

udeležencih. Stanovalci smo sodelovali z veselimi vzkliki, smehom in ploskanjem. Bilo 

je veselo, spomladansko vzdušje v sončnem parku.  Prehitro je minila ura razvedrila, 

saj so klovni po uri nastopa že odhiteli druga. Zadovoljne stanovalce se je nato 

odpeljalo k kosilu, drugi pa smo se še sprehodili po parku. Prizadevnim strokovnim 

delavkam, zlasti Moniki in Urški, delovnimi terapevtkama se zahvaljujemo, da smo po 

dolgem času veselo preživeli sončno pomladansko dopoldne.  

 

 

Zapisala: Marija Šemerl 



21 
 

MATERINSKI DAN! 

 

V četrtek, 25. marca dopoldne so za praznik našim stanovalkam materam priušli peti 

osnovnošolci šole Danila Kumer. 25 učencev in učenk sta pripeljali dve učiteljici in 

njihova vaditeljica za glasbo, ki je spremljala petje otrok s kitaro in seveda tudi sama z 

njimi zapela.  

Zborček je lepo zapel nekaj otroških pesmi, tudi zaplesali so. Mamice so bile 

počaščene, da so otroci prišli in jim pripravili majhno toda prisrčno pozornost. Seveda 

so dobili zaslužen aplavz za njihov nastop. Dogajalo se je na našem domskem vrtu, 

seveda ob vseh trenutnih zdravstvenih ukrepih. Za zahvalo, ker so nam polepšali dan 

in tako lepo peli, so dobili od naše delovne terapevtke Urške sokove in piškote. Vreme 

je bilo prijetno za ta čas, naše uslužbenke so pripeljale veliko stanovalk in stanovalcev 

na vozičkih predvsem iz negovalnih oddelkov, da so tudi oni lahko spremljali prireditev. 

V zaključku dneva pa sta delovni terapevtki Monika in Urška presenetili oskrbovanke 

s čestitkami na katerih je pisalo: 

 

»Neskončna ljubezen je ena sama, 

ves svet jo kliče ljubljena mama. 

Iskrene čestitke ob materinskem dnevu.« 

 
 

Lepe čestitke so izdelali v delovni terapiji na kreativni skupini. Vsaki čestitki pa so 

prilepili čudovito pisano rožico izdelano iz krep papirja, kar je skrbno izdelala gospa 

Katarina Levak – stanovalka v domu. Voščila so razdelili tudi oskrbovankam po sobah, 

katerih so se zelo razveselile in bile hvaležne.  

 

Zapisal: Finec Marko 
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KAKO RAVNATI PRI PADCU? 

 
V četrtek, 22. aprila smo imeli pri kognitivni telovadbi, teoretično in praktični prikaz, 

kako moramo reagirati, če bi slučajno padli, recimo v sobi ali na stranišču, kjer se to 

največkrat pripeti.  

Prva pomembna stvar pri padcu je, da počakamo kakšno minuto, da mine prvi šok, ki 

se pri padcu običajno zgodi. Nato poskušamo ugotoviti kakšne so posledice, če je 

vse brez poškodb oziroma bolečin. Če je odsotnost poškodbe oz. bolečine lahko 

poskusimo vstati, če tega ne zmoremo pokličemo pomoč. Tudi, če nam uspe vstati 

po padcu moramo o tem obvestiti zdravstveno osebje v domu in nas bodo pregledali 

ter spremljali naše počutje. V primeru, da smo ugotovili, da ne moremo vstati, da nas 

boli ali imamo kaj zlomljeno, moramo nekako priklicati na pomoč. Če ne dosežemo 

alarmnega zvonca pričnemo glasno vpiti »na pomoč«, da nas bo kdo slišal in prišel 

pogledat kaj se dogaja, če pa ni nihče prišel do vas, morate udarjati po tleh z roko ali 

predmetom po pohištvu (recimo radiatorju) ter s tem povzročiti čim več hrupa, saj bo 

nas s tem nekdo prišel pogledat ter ugotovit kaj se dogaja. V vsakem primeru pa ne 

smete stanovalcev vi dvigovati saj lahko s tem naredite več škode kot koristi sebi in 

stanovalcu. To prepustite zaposlenim, ki so za to usposobljeni.  

Z to vajo nas je teoretično seznanila delovna terapevtka Urška, praktično pa so ji 

prav tako pomagale fizioterapevtka Deana in študentki na praksi Klara in Eva.  

 

Pri praktičnem delu vaje smo sodelovali skoraj vsi prisotni stanovalci. Urška nas je 

tudi naučila, kako se pravilno vstane iz ležečega položaja. Enim nam je to uspelo 

bolje, drugim pa so pomagale prisotne asistentke.  

 

Prisostvovalo nas je osem stanovalcev in stanovalk, dobro bi pa bilo, če bi to vajo 

ponovili še za druge stanovale, saj nesreča nikoli ne počiva.  

 
Zapisal: Marko Finec 
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IŠČEM PARKIRNI PROSTOR ZA HOJCO – ROLATOR 

»Najvišjo nagrado nudim tistemu ponudniku, ki mu to ne bo uspelo.« 

Ko sem pred štirimi leti prišla v Dom, hojce sploh nisem poznala. Hodila sem dobro, le 

včasih sem uporabila palico. Spoznala sem, da za ravnotežje palica ni bistveno 

uporabna. Nekega dne se mi je stemnilo pred očmi. Padla sem. Večjih poškodb ni bilo, 

a vseeno mi je prijazna fizioterapevtka ponudila hojco. Ta je precej stabilna in z njo se 

počitim varno.  

 

 

 

EMŠO nam ne prizanaša in zato vedno več stanovalcev uporablja hojco. Te pa nam 

delajo preglavice, ker jih je preveč, mi pa jih potrebujemo na vsakem koraku. Ko se 

tako sprehodim po domu, opažam hojce vsepovsod: po hodnikih,  v jedilnici, sploh v 

času obrokov.  

To je velik problem, skratka, ne vidim zadovoljivega izhoda. V zvezi s tem naraščajo 

prepiri in prerivanje s hojcami.  

 

DOBRODOŠLA REŠITEV PROBLEMA  

 

Zapisala: Vida Drinovec 
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NAVADE STANOVALCEV 

Pozdravljanje in odzdravljanje je lepa navada nas vseh. Prvi jutranji pozdrav dobi 

sestra, ki nam zjutraj v sobo prinaša zdravila.  Drugi pozdrav je deležna fizioterapija, 

oziroma jutranja telovadba. Potem se vrstijo pozdravi: dober dan, dober večer in lahko 

noč zvečer v jedilnici. Tudi adijo in nasvidenje, a meni je ljubši nasvidenje. Imamo še 

mimoidoče pozdrave, kar je lepa navada. Imamo tudi pozdrave na daljavo z mahanjem 

roke. Da ne pozabim še na telefonske pozdrave, ki sicer niso vsakodnevni, so pa 

enotedenski. Obstajajo tudi poslovni pozdravi pri obisku poslovnih prostorov Doma.  

Želim si predvsem iskrenih pozdravov, ne maram pa prisiljenih in pozdravov »kar 

tako«. Globoko upam, da vladajo v našem Domu iskreni pozdravi kot plod inteligence 

stanovalcev. 

Pozdrave je spremljala: Vida Drinovec 

 

PRAZNIK GASILCEV – 4 MAJ 
 

Letos smo se tudi v DSO Bežigrad spomnili na praznovanje mednarodnega dne 

gasilcev: 4 maj. Tega dne je mednarodna skupnost imenovala za dan gasilcev, ker je 

leta 1999 v gozdnih požarih v Avstraliji umrlo 5 gasilcev.  

Gasilci posvečajo svoja življenja zaščiti tujih življenj in lastnine, ne samo ob požarih 

temveč tudi v prometnih nesrečah, in drugih naravnih nezgodah kot so potresi, 

plazovi, poplave itd.  

Poleg poklicne dejavnosti, to plemenito, požrtvovalno delo opravljajo tudi prostovoljci 

v okviru krajevnih  gasilskih društev. Zato se tega dne, ob njihovem prazniku, 

zahvaljujemo za družbena skupnost za njihovo plemenito, požrtvovalno, humano 

delo. 

 

V počastitev tega dne je delovna terapevtka Urška Brglez, organizirala srečanje s 

člani gasilske brigade Ljubljana – Bežigrad, ki je bilo v sredo 5. maja ob 14.45 uri v 

parku doma. V domskem parku so pripravili stezo za prihod gasilskega avtomobila in 

prostor za stanovalce doma, za srečanje z gasilci. Srečanja se je udeležilo okrog 40 

stanovalcev. Ti so bili razporejeni v predpisani medsebojni razdalji in z zaščitnimi 

maskami.  



26 
 

Ob določeni uri, se je 6 gasilcev v popolni opremi pripeljalo v gasilskih avtih v domski 

park. Sprejela jih je organizatorka Urška. Poveljnik gasilske brigade je seznanil vse 

prisotne z njihovim delom. Sledila je demonstracija njihove dejavnosti: sestavljanje 

lestve v višino. Ker je ta dan v domu slavila ga. Mojca Matul rojstni dan. V 2. 

nadstropju doma, so prizadevni, urni gasilci postavili lestev do njenega okna. Spretno 

je nato gasilec ponesel vrtnico do oskrbovanke v drugem nadstropju doma in ji 

čestital za rojstni dan.  

 

Stanovalci so bili navdušeni in sledil je prijeten, informativen razgovor z gasilci. 

Gospod Marko Finec, predsednik Sveta stanovalcev, se jim je ob zaključku zahvalil in 

jih seznanil s neprijetnim kratkim stikom v ambulanti doma, ki je povzročil požar v 

domu leta 2016, ki je bil z gasilsko pomočjo hitro zaustavljen.  

 

V zaključku pa so gasilce počastili z dvema pladnjema čudovitega jabolčnega 

zavitka, jim podarili steklenico borovničevega likerja in voščilnice za njihov praznik, 

dobrine pa so izdelale stanovalke doma na gospodinjski in kreativni aktivnosti z 

največjim veseljem. V prijetnem vzdušju je kljub mrazu, čas srečanja nam 

stanovalcem prehitro minil in že je gasilski avto z vključeno sireno pozdravil 

stanovalce in odbrzel na nove nepredvidljive gasilske dolžnosti.  

 

Zapisala: Marija Šemerl 
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GASILSKA DRUŠTVA V SLOVENIJI 

Začetek gasilstva na Slovenskem se začne leta 1866 v Metliki. Takrat so ustanovili 

gasilsko protipožarno obrambo. Sedaj je to predstavljeno v gasilskem muzeju v 

Metliki.  

Stanovalce doma so 5.5.2021 ob 14.45 uri obiskali vrli fantje, gasilci iz gasilske 

brigade Ljubljana. Prikazali 

so nam reševanje ljudi ob 

požaru, z lestvijo. Dolgo 

lestev do drugega nadstropja 

doma so urno sestavili. Na ta 

dan je imela rojstni dan 

gospa Mojca Matul, spretni 

gasilce je po sestavljeni 

lestvi prinesel vrtnico in ji 

čestital za rojstni dan. 

Gasilska vaja je odlično 

uspela in vsi stanovalci, gledalci so bili navdušeni. Med gasilci je bil tudi moj prijatelj – 

gasilski član poklicne brigade go. Gašper Miklavžič, iz prostovoljnega gasilskega 

društva Vižmarja Brod. Spoznal me je med stanovalci in me je prišel pozdraviti. 

Razveselil sem se ga, ker sem ga videl v popolni gasilski opremi. Prisrčno me je 

presenetil, kar ne bom nikoli 

pozabil. Zahvaljujem se vsem 

slovenskim gasilcem za 

njihovo požrtvovalno delo in 

pomoč ter jih pozdravljam iz 

vsega srca, z njihovim 

pozdravom  »Na pomoč!«.  

 
 
 
 

 

Zapisal: Matjaž Simnovčič 
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VSESLOVENSKO SRČNO PETJE  

Petje je tisto, kar Slovence najbolj povezuje. Poje se na vasi, v mestih, na najbolj 

oddaljenih in skritih kotičkih po vsej naši deželi. Pojejo tudi tisti, ki nimajo posluha, saj 

nas petje razveseljuje. 

Kaj je pesem? Pesem so tiste 

izrečene besede, ki nam privrejo iz 

srca v iskrenih trenutkih našega 

razpoloženja. Tem besedam pa 

dajejo ustvarjalci svoj ton in ga 

prenašajo v vse veje moderne ali 

klasične skladbe. 

Za ta projekt smo se odločili tudi v 

našem Domu, da prispevamo tudi mi 

svoj delež. Delovna terapija se je 

povezala z OŠ Danile Kumar, da 

skupaj z njihovimi učenci izpeljemo ta program. V petek, 23. aprila, so dopoldne prišli 

učenci v naš park s svojo mentorico, 

ki nas je spremljala s kitaro. Zapeli 

so lepe domače pesmi. Tudi plesali 

so vmes in nam s tem polepšali dan. 

Pri tem je bilo poskrbljeno za 

primerno medsebojno razdaljo, vsi 

pa smo nosili maske.  

Učenci OŠ Danile Kumar so bili zelo 

prisrčni, lepo so peli in plesali, zato 

jih vabimo, da nas ponovno 

obiščejo!  

 

 

Zapisala: Vida Drinovec 
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DAN BABIC IN MEDICINSKIH SESTER  

Mesec maj ni samo mesec ljubezni. Je še nekaj več.  

Plodno in zelo naporno delo naših plemenitih prostovoljcev in delavcev, ki se vse 

dneve in noči trudijo za dobro vseh nas. Naj omenim, naše gasile, ki nas varujejo pred 

ognjem, poplavami in drugimi ujmami. Skratka, njihova plemenitost se pojavlja na vseh 

področjih. Zaslužijo si vse pohvale.  

V tem mesecu 6.maja sledi, tudi dan naših babic in medicinskih sester. Posvetimo se 

našim medicinskim sestram v našem 

domu. Ko je bila korona na najvišjem 

nivoju, smo bili zaprti v notranjih prostorih, 

ločeni od zunanjosti, skratka bili smo v 

rdeči coni, kjer pa nam in medicinskim 

sestram ni bilo lepo. Oblečene v težkih 

skafandrih, so nam prinašale hrano in 

zdravila. Po desetih dnevih trpljenja je 

domska zdravnica dovolila odhod v svoje 

sobe. Občutek je bil veliko boljši, čeprav 

izolirani od ostalih stanovalcev. Sestro so 

še vedno nosile hrano v skafandrih v sobe. Dajale so nam pogum in dobro voljo kljub 

njihovi izčrpanosti. S skupnimi močmi in prizadevanji, smo končno prišli do vsaj malo 

normalnega življenja. Normalizacija se je stopnjevala. 

Izboljšale so se razmere, v katerih uživamo danes. 

Najbolj prizadevne so bile naše medicinske sestre, ki 

so nas usmerjale v pravo smer. Pri tem jim gre velika 

zahvala, ki kljub skorajšnji pregorelosti niso obupale, 

nadaljevale so svojo poslanstvo. Vsi smo jim hvaležni 

in nikoli ne bodo pozabljene. Posebna zahvala gre 

našim vodji zdravstvene nege in timskim sestram ter 

prav tako vodstvu naši direktorici za pravočasno in 

pravilno obveščanje vsem stanovalcem. 
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Stanovalke so na kreativni aktivnosti v sklopu delovne terapije izdelale plakate in 

čestitke v za njihov praznik v katerih je bilo zapisano naslednje: 

» Ta epidemija je dokazala, 

kako nenadomestljive ste in dokazujete, da ste temelj zdravstvenega sistema. 

Iskrene čestitke in zahvala vsem za medsebojno sodelovanje, strokovno delo, 

Predanost in vsakodnevno skrb, ki jo izkazujete nam stanovalcem in 

sodelavcem. 

HVALA!« 
 

 

 

 

Zapisal: Marko Finec 

Slika 4 http://www.rekreacija.si/novice/569 
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ROČNO IZDELANI MEDVEDKI ZA VARNO HIŠO 

Naša delovna terapevtka Urška se je spomnila na otroke v varni hiši. Predlagala je 

našima stanovalkama na kreativni skupini ge. Martini Mariji in ge. Pungerčar Tereziji, 

ki vsak dan na delavnici ustvarjata, če bi sešile medvedke za otroke, ki po sili razmer 

stanujejo v omenjeni hiši. 

Varna hiša je stanovanjska hiša, ki predstavlja varen prostor, kamor se lahko pred 

nasiljem odmaknejo ženske in njihovi otroci. Čeprav se na zunaj prav nič ne razlikuje 

od ostalih družinskih hiš, jo od njih loči bistvena značilnost – v varni hiši je z raznimi 

ukrepi v največji možni meri poskrbljeno za varnost stanovalk in njihovih otrok, med 

drugim tudi s tajnostjo lokacije (vir: https://www.drustvo-dnk.si/dozivljate-nasilje/varna-

hisa.html).  

 

Stanovalki sta z veseljem privolili, delovna 

terapevtka Anja pa je priskrbela blago, da 

so nato sešili 25 medvedkov. Nekaj so 

pomagale tudi druge stanovalke, ki skupaj 

z njima obiskujejo delavnice, ki jih vodita 

delovni terapevtki. V sredo, 2.junija 2020 

so v Dom povabili dve predstavnici varne 

hiše. Ob 12.00 uri smo se zbrali v prostorih 

delovne terapije: predstavnici varne hiše, naša direktorica doma, Urška, Anja, Marija 

in Terezija, mene pa so povabili kot 

predstavnika stanovalcev, da sem 

jima predal medvedke. Ob vsakem 

medvedku je tudi ime, dodali pa so 

tudi čokoladice. Predstavnici varne 

hiše sta bili vidno ganjene z 

solzami v očeh in prijetno 

presenečeni. Prisrčno sta se 

zahvalili za darilo in trud ter idejo, s 

katerimi bomo osrečili otroke v 

varni hiši.  

Zapisal: Marko Finec 

 

https://www.drustvo-dnk.si/dozivljate-nasilje/varna-hisa.html
https://www.drustvo-dnk.si/dozivljate-nasilje/varna-hisa.html


32 
 

VIRTUALNI VODENI OGLED POKRAJIN V SLOVENIJI – V 

SODELOVANJU Z DRUŠTVOM AGROS  

Dne, 7.6.2021, smo se skupaj s stanovalci zbrali v dnevnem prostoru na zahodni strani 

v tretjem nadstropju. Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije nam je namreč 

prijazno ponudilo sodelovanje, 

kjer bi stanovalce virtualno 

popeljali v čudovite kraje naše 

dežele. Prvi virtualni potep smo 

začeli v naši prestolnici, v 

njenem samem središču – 

Prešernovem trgu. Pozdravil 

nas je prijazen in nasmejan 

vodič, ki nam je razkril vse 

skrivnosti trga. Stanovalci so 

uživali v raziskovanju podrobnosti, ki so jim bile do sedaj še neznane. Ko smo si 

pobližje ogledali Prešernov trg, nas je vodič vodil dalje do Mesarskega mostu. Odkril 

nam je, da je most dobil ime Mesarski most, zaradi bližnjih mesnic pod arkadami. 

Pobližje nam je pokazal vse kiparske podrobnosti mostu in odkril skrivnosti ključavnic, 

s katerimi zaljubljeni pari »zaklenejo« večno 

ljubezen. Pot smo od mostu nadaljevali do 

mestne tržnice. Tu smo si ogledovali in 

prepoznavali razne dobrote lokalnih kmetov, 

ter postajali čedalje bolj lačni. Odšli smo tudi 

na cvetlični del in opazovali razne sadike in si 

ogledovali pisane rože. Pozdravilo nas je kar 

nekaj prijaznih prodajalk. Ogled tržnice smo 

sklenili pri Vodnikovem spomeniku. Vodič je 

imel pripravljenih tudi nekaj vprašanj za naše 

stanovalce, ki so zelo radi odgovarjali in 

pokazali svoje znanje. Pot smo nadaljevali do Robbovega vodnjaka in Mestne hiše, 

kjer smo kratki potep tudi zaključili. Prisotni stanovalci so bili z ogledom zelo zadovoljni, 

všeč jim je bilo, da so lahko pobližje spoznali prestolnico in izvedeli tudi kaj novega. Le 

kam jo bomo mahnili naslednji torek, ko se bomo spet skupaj zbrali?  

Zapisala: Alma Malkoč 
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POEZIJA 

 
Vprašal sem trobentico, 

kdaj bo pomlad - kdaj bo toplo, 

utišal njo je tihi sneg 

zamudnik od božiča! 

 

Znanilec pravi – zvonček je pognal, 

ni se kesal – rad bi cingljal, 

mu zven v poznem ledu je končal, 

ostal sem sam – ostale moje sanje, 

moj čas grenak – kesanja priča! 

Avtor: a.willem rogi 
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RAZVEDRILO 

 

MODRE MISLI 

Življenje ni problem, ki ga je treba rešiti, ni vprašanje, na katerega je treba odgovoriti. 

Življenje je skrivnost,  ki jo je treba opazovati, se ji čuditi, jo okušati. – A. de Mello 

 

Zaljubljenost in modrost sta sestri, ki se zlasti pri moških nikoli ne ujameta, kjer je ena 

druge ni. – William Shakespeare 

 

Modri ljudje imajo notranji občutek za to, kaj je lepo, in največja modrost je zaupati 

temu občutku in se mu prepustiti. Odgovor na vprašanje, kaj je prav, tiči v človekovih 

prsih. Zaupaj si! – Aristotel 

 

Kadar se tvoj strah dotakne bolečine drugega, postane pomilovanje. Kadar se tvoja 

ljubezen dotakne bolečine drugega, postane sočutje. – Stephen Levine 

 

Živi vsak dan, kakor da bi živel vse življenje prav zaradi tega dne. – Vasilij V. Rozanov 

 

Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, 

moč in čarobnost. – Goethe 

 

VICI IN ŠALE 

 

Pri zdravniku 

Pride star stric k zdravniku. 

Ga zdravnik pogleda, pregleda jetra pa prav: ‘O, stric, vi ste pa svoje že spil!’ 

Pa prav stric: ‘Ja sej sem res, ampak ga ima brat še 300 litrov. 

 



35 
 

Uradniški 

»Koliko občinskih uradnikov je potrebno, da zamenjajo žarnico?« 

»Devetintrideset! Eden, da zamenja žarnico in osemintrideset, da izpolnijo formularje!« 

 

»Trije so v pisarni in eden dela? Kaj je to?« 

»Dva uradnika in en ventilator.« 

 

Katera hrana povzroča največ trpljenja še leta po zaužitju? 

Zdravnik nam je predaval pred polno dvorano.  

»Hrana je tako strupena, da nas počasi ubija. 

Rdeče meso je polno antibiotikov.  

Gazirane sladke pijače razžirajo želodec.  

Kitajska hrana je gensko spremenjena.  

Prehrana s preveč maščobami vodi v debelost in srčno-žilne bolezni.  

Nihče se ne zaveda, da imamo vedno manj pitne vode.  

A obstaja še kaj bolj nevarnega od vsega, kar smo vsi že ali še bomo zaužili.  

Mi lahko kdo iz publike pove, katera hrana povzroča največ gorja in trpljenja še leta po 

zaužitju?« 

Po nekaj trenutkih tišine, se oglasim: »Poročna torta.« 
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SUDOKU 

 

 

 

 


