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Iskrene čestitke stanovalcem,Iskrene čestitke stanovalcem,Iskrene čestitke stanovalcem,Iskrene čestitke stanovalcem, 
ki praznujete v januarju!ki praznujete v januarju!ki praznujete v januarju!ki praznujete v januarju!    

 
 

 

ga. Frančiška Lazar – 2. januar 
ga. Frančiška Boncelj – 4. januar – 90 let 

ga. Antonija Kožuh – 6. januar 
g. Alojzij Miklavčič – 6. januar 
ga. Frančiška Rogelj – 6. januar 

ga. Frančiška Drempetič – 9. januar 
ga. Antonija Pongrac – 9. januar – 80 let 

ga. Frančiška Anžič – 10. januar 
ga. Dragica Boncelj – 11. januar 
g. Pavel Miklavčič – 11. januar 
g. Alojz Kersnik – 19. januar 
ga. Neža Gartnar – 21. januar 

 
enota Nakloenota Nakloenota Nakloenota Naklo – ga. Silvestra Bogataj – 1. januar 

ga. Neža Fister – 3. januar 
ga. Kavčič Jožefa – 6. januar 
ga. Dodič Slavka – 9. januar 
ga. Neža Oven – 12. januar 
ga. Marija Pfeifer – 14. januar 
ga. Frančiška Grujič – 24. januar 
ga. Pavla Režek – 27. januar 

_____________________________________________ 
 

Uredniški odbor: 
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor 
Mirjana Debelek, profesorica, zunanja sodelavka 

 
Za interno uporabo. 
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V O Š Č I L O 
 

Božično – novoletni čas je čas, 
ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost. 

Je čas pričakovanj in spominov,  
ko nam misli odplavajo daleč nazaj: 

do našega doma, kotička gozdne jase ali zasneženega sadovnjaka. 
Do našega otroštva, doma, zaljubljenosti, družine, 

skupnih praznovanj in druženj, ... 
… Spomnimo se dogodkov in ljudi, ki so nam še posebej dragi 

in so nam v življenju pustili pozitivno sled. 
 

In tudi Novo leto, ki prihaja bo odšlo. 
Prav tako kot so eden za drugim odhajala leta, ki so za nami. 

Pustilo pa bo nove spomine. 
 

Želim Vam, da bo Vaše leto 2011 leto zdravja in sreče. 
Naj v njem ne manjka toplih besed, ganljivih objemov, malih 

 presenečenj in radosti… 
… in da bi se ga v prihodnosti skupaj radi spominjali. 

 
 

SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO LETO 2011! 
 

 
Andreja Valant, direktorica 
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Spoštovane stanovalke, stanovalci  
in vsi zaposleni! 

 
Staro leto zapira še zadnje strani debele knjige, naše knjige, ki 
smo jo skupaj z vami teh dvanajst mesecev pisali tukaj v 
Domu. Nevidna je ta knjiga, vendar živa in vem, da vsak od vas 
ve zanjo. Za vsakega od vas ima drugačen naslov. Zgodbe naše 
knjige so spravljene v naših spominih, v vsakemu izmed nas, v 
spominih, ki so morda veseli morda tudi trpki. Nekdo je mogoče  
v knjigo napisal samo en stavek, ki pove vse: »Rad bi videl, da 
bi jutri sijalo sonce in da bi Marija prišla na obisk.« 
 
Najlepše, kar se lahko zgodi nekomu, ki je daleč od svojih, je 
obisk najdražje osebe, prijatelja, soseda. Obisk je to, da potem 
res veš, da te ima nekdo rad in da ti je hvaležen, da si z njim 
popotoval skozi življenje , popotoval po ozkih stezicah v skrite 
kamrice srca, popotoval po kolovoznih poteh mimo polnih 
kozolcev dišečega sena in po belih cestah mimo zelenih 
travnikov. Da, obisk, ki pride sam od sebe k nam, je tista prava 
ljubezen. 
 
Danes so travniki spet zeleni in Božič je pred vrati. Včasih, ko 
so se še orehi sušili za pečjo in jabolčni krhlji, ko so oče v 
žerjavico vsuli kadila, da je zadišalo, kakor v nebesih po vsej 
hiši, in je mama z žegnano vodo poškropila naš otroški svet, 
takrat smo vedeli, da je prišlo upanje, da se bo spet vse začelo 
znova. 
 
Začeti znova, to je, ko ti kri z vso silo polje po žilah, tako kakor 
sokovi spomladi v prebujajočem se lesu, takrat bi šel na 
najvišjo goro in z nje zaklical na vso moč čez in čez: »Prijatli 
moji, ostanite mi zdravi, ostanite zdravi še na mnoga leta!«  
 
Ivan Cankar je zapisal: » Domovina, ti si kakor zdravje.«  In še 
kako prav je imel. Na današnji dan pred dvajsetimi leti na 
plebiscitu smo bili Slovenci tako spoštljivo složni, da 
dandanašnji človek to le stežka razume. Pa tako smo bili veseli. 
Pa si recimo danes: Naj bo še kdaj tako! 
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Takrat smo bili vsi dvajset let mlajši. Vihravi, pametni, 
neučakani, korajžni. Čas pa teče, teče vsem naprej, beračem in 
kraljem, vsem in nihče mu ne uide.  
 
H koncu gre zdaj naša knjiga. Tiskati jo bo moral dati vsak 
sam. Tisk bo zastonj. Spomini bodo ostali, spomini na leto 
2010. Morda bo v kakšni zgodbi naše nevidne žive knjige, ki 
smo jo ustvarjali vsi tukaj v Domu, na koncu pisalo: In živela 
sta srečno do konca svojih dni.  
 
Da, do konca svojih dni. Naj bo sreča z nami tudi v letu, ki že 
trka na vrata. Želim, da bi tudi v prihajajočem letu 2011 z 
vsemi vami lahko spisali še eno takšno lepo knjigo z debelimi 
platnicami, prav takšno kot smo jo letos.  
 
Ostanite zdravi in imejmo se radi!  
 
Srečno in hvala! 
 

Francka Prezelj, vodja finančno računovodske službe                                            
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Spomini na lepe dni 

 
Bil je lep sončni dan in vsak, ki sem ga srečala, je bil nasmejan. 
Med njimi pa je bil tudi on -  ta pravi - in me ustavi. Kam greš, 
dekle? Seveda je dobro vedel, kam grem, saj sva se poznala iz 
otroških let. Živeli smo tako rekoč v soseščini. Tudi kot otroci 
smo se imeli radi, vendar smo otroštvo prerasli, postali smo 
starejši, pametni, delavni. 
 
Pogovarjala sva se o marsičem in 
tako dočakala vlak, ki naju je - 
prehitro – pripeljal do doma. 
 
Med potjo, ki je bila zelo klavrna, 
sem se poškodovala in sem si  tudi 
zato za vedno zapomnila dan, ko 
sem prvič začutila nekaj posebnega 
in preživela nekaj lepih, nepozabnih 
ur. Občudovala sva naravo, se 
pogovarjala in tako je hitro minil 
čas, ko je pripeljal vlak. 
 
V vagonu je bilo nabito polno 
potnikov, tako, da sva komaj dobila 
prostor in vstopila v notranjost vlaka. Za nama je vstopil še en 
dobro znani potnik, naš pismonoša, ki je pridrvel na vlak, da ga 
ne bi zamudil. Svojo nervozo je pokazal, ko je z vso močjo 
zaloputnil vrata. Takrat pa joj meni! Kri se je pocedila po tleh, 
po meni. Zdelo se mi je, da mi je odtrgal vse prste na desni 
roki. Padla sem v nezavest. Nudili so mi prvo pomoč in 
ugotovili, da ni bilo tako hudo, kot je sprva kazalo. Stisnilo mi 
je tri srednje prste na desni roki, sredinec pa mi je počil skoraj 
do polovice prsta. 
Mož je bil v strahu, da ga bom prijavila. Imel je tri majhne 
otroke, zaslužek pa skromen, zato me je prosil, da le-tega ne 
storim. 
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Stroške in bolečine sem prevzela nase in ga opozorila, da naj 
bo v prihodnje bolj previden in naj gleda na ljudi, ki se gibljejo  
v njegovi okolici. 
 
Tak je torej bil moj prvi dan v življenju, ki se je začel tako lepo, 
vendar se žalostno končal. 
 
Moj spremljevalec pa je naposled postal moj mož in skrbni oče. 
 

R. F., stanovalka  
 
 

Veseli božič 
    

Proč odhaja staro letProč odhaja staro letProč odhaja staro letProč odhaja staro leto,o,o,o,    
ko december se zbudi,ko december se zbudi,ko december se zbudi,ko december se zbudi,    
vse je v beli prt odeto,vse je v beli prt odeto,vse je v beli prt odeto,vse je v beli prt odeto,     
nova rast pod njim kali.nova rast pod njim kali.nova rast pod njim kali.nova rast pod njim kali.    

    
 
To je spomin na moja otroška leta, ko sem 
obiskovala četrti ali peti razred osnovne šole. 
 
Takrat nismo imele ne radia ne televizije. 
Otroci smo se zelo veselili svetega Miklavža 
in božiča.  
 
Že na začetku decembra smo nabrali mah za 
jaslice. Dreveščka oziroma smrečice takrat 
nismo okraševali, z veseljem pa smo delali 
jaslice. Mami smo natolkli orehov za potico. 
 
Veselili smo se tudi polnočnice. V cerkev smo 
šli peš in po poti prižigali bakle in kresničke. 

Ko smo prišli od polnočnice domov, je nam, otrokom, mama 
odrezala vsakemu kos potice in šli smo spat. 
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Zjutraj smo se zbudili v božično jutro. Naslednji dan smo 
praznovali še ŠTEFANOVO. Očetje so šli peš na Suho, kjer so 
molili k svetemu Štefanu za zdravje konj. 
 
Vesele praznike, srečno in zdravo novo leto vam želi  
 

Francka Valjavec, stanovalka 
 

 
 

         Voščilo 
 

Dober dan vam zaželimo, 
  novo leto voščimo, 
      da bi zdravi in veseli 
          srečno preživeli ga. 
 
              Dragi starši, bratje, sestre, 
                  tudi vi vaščani vsi, 
                      roke si sedaj podajmo, 
                          zdravje, srečo voščimo. 

 
Voščilo je povedala in tudi zapela Angela Likar, stanovalka. 

 
 
 

Prijeten kulturni program 
 
 
V petek, 17. decembra dopoldne,  smo imeli v dnevnem 
prostoru zelo lep kulturni program. Za  to prijetno vzdušje so 
poskrbeli člani kulturne sekcije Društva upokojencev Sovodenj. 
 
Mislila sem:» Oh, to bo kar nekaj.« Vendar sem se zelo motila. 

 
Na oder so prišli moški in ženske, 
seveda vsi lepo pripravljeni za nastop. 
Gospa, ki je napovedovala, nam je 
povedala, da bodo prepevali lepe 
domače pesmi. Začeli so peti, zelo 
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lepo, večglasno. Povedali so nekaj šal in zaigrali skeč, tako, da 
smo se res nasmejali. S seboj so imeli tudi gospo, ki je zelo 
lepo igrala na harmoniko. 
 
Zahvaljujemo se jim za prijeten decembrski program!  
 

   Ivana Marinšek, stanovalka 
 

 
Imeli smo čajanko 

 
 
Imeli smo čajanko. V četrtek dopoldne smo se že pred deseto 
zbirali v dnevnem prostoru in v pričakovanju citrarke počasi 
zasedali vse stole. Pričakovali smo gospo Vido Učakar, ki v naš 
Dom prihaja že vrsto let. 
 
Po vsem dnevnem prostoru je najprej zadišalo po kuhanem 
vinu. Seveda je bilo tudi nekaj čaja in sokov. V velikanskih 
posodah so se bohotile preste, ki so bile najbrž zelo okusne. 
Naša delovna terapevtka, gospa Irma, je imela precej dela z 
raznašanjem vseh dobrot.  
 
In so se začele pesmi, ki jih je iz 
citer izvabljala gostja, gospa Vida. 
Sprva ni in ni šlo. Nekaj glasov se 
je tu in tam le oglasilo, toda vsi so 
rekli, da je citrarka igrala prehitro. 
Ko pa je zadonela Slakova  V 
DOLINI TIHI, se je v dnevnem 
prostoru oglasilo vseh 50 glasov. 
Vsi navzoči so se razživeli in do 
konca so donele različne pesmi, 
med njimi tudi božične. Kmalu je 
prišla ura, ko smo se morali 
posloviti. 
 
Vsako tako druženje me vzpodbudi k razmišljanju, da taka 
druženja vse bolj pogrešamo in si jih želi. 
 

Nada Tičar, stanovalka 
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                Kdo si? 
 

Če sebe ne razumeš, 
če sebe ne poznaš, 
če sebe ne ljubiš, 
če se ne spoštuješ,  
zaradi tega, kar si, 

kako potem zahtevaš in pričakuješ 
od drugih ljudi, 
da te razumejo, 
da te poznajo, 
da te ljubijo 

in da te spoštujejo? 
 

Kdo si? 
 

Ne verjemi besedam, 
saj veš, kdo te ima rad, 

ker se v najlepši koži lahko skriva gad. 
 
 

Marija Romih, stanovalka 
 

 
 

Spomini  na božične praznike 
 
Dan pred božičem smo postavili jaslice in okrasili smreko. 
Jaslice smo navadno postavili na poličko v »bogkovem kotu« v 
hiši. Kjer pa so imeli večje jaslice, pa so jih postavili na tla. 
Figure so bile različne – glinene ali iz papirja. Figure iz papirja 
smo izdelovali tudi sami doma. Za lepilo smo uporabili moko in 
vodo. 
Ko smo bili še majhni, sta jaslice postavila ata in mama, 
kasneje smo jima otroci pomagali. Nekateri pa smo šli že zelo 
mladi od doma služit. Na smrekico smo obešali bombone in 
različne svetleče figurice in bunkice različnih barv. Na božični 
večer, v času, ko je zvonil »Ave Marijo«, smo »pokropili« hišo, 
okoli hiše, hlev, živino … Potem smo ob jaslicah molili in peli.  



 11 

 
Ena od stanovalk se spominja, da je 
teta že v tistem času imela gramofon. 
Takrat je bil gramofon zelo velika 
redkost. Na božič so šli otroci k njej in 
poslušali plošče z božičnimi pesmimi.  
 
Stanovalka je povedala, da je bila med 
sosedi navada, da si je mama v 
predpasnik naložila lešnike in orehe, 
včasih tudi kakšen bombon, ter šla k sosedom ter iz 
predpasnika natresla dobrote pred otroke. Ti so jih z velikim 
veseljem pobirali po tleh. Potem so sosedje skupaj ob klepetu 
počakali na polnočnico.  
 
Mladi so šli ob polnoči k maši, starejši pa so šli spat in zjutraj k 
maši. Zaradi varnosti hiše je bil med polnočnico vedno nekdo 
doma. 
 
Tudi včasih so za praznike pokali – s karbidom ali z možnarji.  
To je bilo nevarno in tudi glasno je pokalo. 
 
Na božič smo šli še k deseti maši, potem pa smo bili doma. Na 
božični dan nikoli nismo hodili na obiske. Naslednji dan, na 
Štefanovo, smo šli k maši in obiskali sorodnike. 
 
Gospa z Dolenjske je povedala, da so šli po maši v zidanico, 
kjer so se zbrali sorodniki in se skupaj poveselili. 
 
Na Štefani gori pa so ta dan blagoslavljali konje. Okrog oltarja 
so nesli lesene figurice domačih živali in tako prosili za zdravje 
živine. 
 

O božičnih praznikih so pripovedovale 
stanovalke skupine za samopomoč SONČNICE.  
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PrijateljPrijateljPrijateljPrijatelj 
 

Rekel je:Rekel je:Rekel je:Rekel je:    
»Pri»Pri»Pri»Prijatelj ti si moj,jatelj ti si moj,jatelj ti si moj,jatelj ti si moj,    

prijatelj jaz sem tvoj.«prijatelj jaz sem tvoj.«prijatelj jaz sem tvoj.«prijatelj jaz sem tvoj.«    
    

Pred vsemi me je potrepljalPred vsemi me je potrepljalPred vsemi me je potrepljalPred vsemi me je potrepljal    
in jaz sem mu dejal:in jaz sem mu dejal:in jaz sem mu dejal:in jaz sem mu dejal:    
»Res sem prijatelj tvoj,»Res sem prijatelj tvoj,»Res sem prijatelj tvoj,»Res sem prijatelj tvoj,    
ker ti si prijatelj moj.ker ti si prijatelj moj.ker ti si prijatelj moj.ker ti si prijatelj moj.    

Povsod bom besedo zate dal,Povsod bom besedo zate dal,Povsod bom besedo zate dal,Povsod bom besedo zate dal,    
svoje ime za tebe bom razdal.«svoje ime za tebe bom razdal.«svoje ime za tebe bom razdal.«svoje ime za tebe bom razdal.«    

    
To trajalo je leta tri,To trajalo je leta tri,To trajalo je leta tri,To trajalo je leta tri,    

dokler do cilja nismo prišli.dokler do cilja nismo prišli.dokler do cilja nismo prišli.dokler do cilja nismo prišli.     
Sedaj se redko srečava, Sedaj se redko srečava, Sedaj se redko srečava, Sedaj se redko srečava,     
postal prijatelj je nekdo,postal prijatelj je nekdo,postal prijatelj je nekdo,postal prijatelj je nekdo,    

ki moč  mu stopila je v glavo,ki moč  mu stopila je v glavo,ki moč  mu stopila je v glavo,ki moč  mu stopila je v glavo,    
poznal nikogar ni nič več.poznal nikogar ni nič več.poznal nikogar ni nič več.poznal nikogar ni nič več.    

    
Minila leta dolga so,Minila leta dolga so,Minila leta dolga so,Minila leta dolga so,    

tisti nekdo ni več nekdo.tisti nekdo ni več nekdo.tisti nekdo ni več nekdo.tisti nekdo ni več nekdo.    
Sedaj prijatelj rad bi bil,Sedaj prijatelj rad bi bil,Sedaj prijatelj rad bi bil,Sedaj prijatelj rad bi bil,    

čeprav nekoč pozabil je na vse.čeprav nekoč pozabil je na vse.čeprav nekoč pozabil je na vse.čeprav nekoč pozabil je na vse.    
    

Prijateljstva ni več,Prijateljstva ni več,Prijateljstva ni več,Prijateljstva ni več,    
že zdavnaj preže zdavnaj preže zdavnaj preže zdavnaj preč je.č je.č je.č je.    

                                                                                                                                                                                N. N.N. N.N. N.N. N.    
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Trije magi ali trije kralji? 

Število modrih in njihova identiteta sta se v zgodovini večkrat 
spremenili. Po nekaterih opisih njihovih noš bi lahko prišli iz 
Arabije ali Perzije. Tudi izraz modri se pogosto povezuje z 
besedo »magoi«, kar namiguje na prebivalce Perzije in enega 
od rodov z imenom »magi«. Po pisanju grškega zgodovinarja 
Heroda so se Medijci v Perziji delili na šest rodov. Eden izmed 
njih se je imenoval »magi«. 

Bili so kot nekakšna kasta, ki je skrbela za Medijce. Bili so 
duhovniki in so se ukvarjali z astronomijo in astrologijo. Izdelali 
naj bi celo astronomske koledarje, iz katerih so napovedovali 
prihodnost. V babilonski književnosti beseda »magos« pomeni 
vedeževalec ali razlagalec sanj. Vsekakor pa vse razlage, ki 
prepletajo nekaj zgodovinskih dejstev in nekaj verovanj, kažejo 
na to, da so bili modri in izobraženi ljudje. Tudi njihova imena 
so skozi stoletja in dežele doživljala spremembe. 

Pri nas jih poznamo kot Miho, Gašperja 
in Boltežarja. Simbolično naj bi 
predstavljali tri človekove starostne dobe. 
Temu primerno so tudi prinesli različne 
darove: Miha - kot najstarejši - je daroval 
zlato, ker je Mesija kralj, Gašper kadilo, 
ker je Mesija Bog, in najmlajši Boltežar 
miro, ker je Mesija človek. Tudi njihove 
podobe so se skozi stoletja spreminjale. 
Do danes so se zadržale srednjeveške 
podobe »svetih treh kraljev«, in sicer 
prvega kot starca, drugega kot moža in 
tretjega kot temnopoltega kralja. 

 
 
 
 
 
 
Utrinke je zbrala in pripravila Mirjana Debelak,    
ilustriral Peter Trobec. 
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Dogodki v našem Domu v letu 2010  
 

  

Ob koncu leta se radi spominjamo kaj lepega in 
prijetnega smo doživeli v letu, ki se izteka. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem, ki ste nas obiskali in razveselili s 
svojim programom. Hvala vsem pevcem, glasbenikom, 

plesalcem, otrokom iz vrtcev, šol…,  
ter seveda našim zvestim prostovoljcem, ki nas redno 

obiskujejo preko celega leta.  
_____________________________________________ 
 
JANUAR  

o koncert cerkvenega ženskega pevskega zbora iz Kokre 
o koncert Mešanega pevskega zbora Musica Viva 
o urice za zdravje - predavanje Zdravilna zelišča 

enota Naklo 
o plesni nastop plesne skupine Skokice 
o predavanje Demenca (g. Škrlj) - za stanovalce, zaposlene 

in svojce stanovalcev 
  

_____________________________________________ 
 
FEBRUAR 

o predavanje in projekcija – Amiši (Andreja Rustja) 
o kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku v 

sodelovanju z Dijaškim in študentskim domom Kranj 
o pustovanje z otroci iz vrtca Janček Visoko  
o čajanka s citrarko Francko Šavs 

enota Naklo 
o koncert pevskega zbora OŠ Naklo 
o pustovanje z otroci iz vrtca Naklo 
o kulturni program učencev 3. razreda OŠ Naklo 

 
__________________________________________________ 
 
MAREC 

o izlet stanovalcev, ki pomagajo pri hišnih opravilih – ogled 
enote Naklo 

o razstava fotografij – Folklorna skupina Iskra Emeco Kranj 
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o koncert Pevskega zbora Lek iz Ljubljane 
o izdelovanje velikonočnih aranžmajev z dijaki Dijaškega in 

študentskega doma Kranj 
o nastop Folklorne skupine Iskra Emeco Kranj 
o čajanka – »Za vsako bolezen rož'ca raste« s teto Pehto 

(Marija Bajželj)  
o podelitev rož in voščilo direktorice stanovalkam ob dnevu 

žena 
enota Naklo 

o nastop plesne skupine Pikice in Palčice 
o nastop cirkuške skupine Leteči medvedki OŠ Naklo 
o Ustvarjajmo skupaj s slikarko Darjo Zupan 
o predstavitev in nastop reševalnih psov (Ljubo Meglič, 

Kinološko društvo Naklo) 
o kulturni program učencev 5. razreda OŠ Naklo 
o nastop otrok iz vrtca Naklo  - ob materinskem dnevu 
o koncert Pevskega zbora Dobrava 

 
__________________________________________________ 
 
APRIL 

o velikonočna maša s pevci cerkvenega pevskega zbora 
Preddvor 

o kulturni program in obdaritev stanovalcev – Župnija  
Šenčur 

o koncert pevskega zbora Šenčurski zvon 
o koncert moškega pevskega zbora Maj iz Kranja 
o čajanka s harmonikarje Branetom Tičarjem 
o čistilna akcija  
o predavanje s projekcijo o zgodovini Slovencev (Marko 

Ogris 
o sodelovanje stanovalcev na kulturnem programu v 

Dijaškem in študentskem domu v Kranju 
o koncert ženskega pevskega zbora Lipa iz Kranja 
o prvomajsko kresovanje 

enota Naklo 
o predavanje s projekcijo o zgodovini Slovencev (Marko 

Ogris) 
o nastop plesne skupine Smrklje in Rožice 
o nastop plesne skupine Plesni studio Ritem Kranj– plesalke 

iz Dupelj 
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MAJ 
o koncert Pihalnega orkestra mestne občine Kranj 
o gost meseca – skakalec in letalec na smučeh Robert 

Kranjec 
o koncert Vokalne skupine Zelen 
o izlet na Brezje in obisk sv. maše 
o predavanje s projekcijo Evropska unija na kratko (Urad 

vlade RS za komunikacijo) 
o koncert učencev glasbenih šol – Glasbena šola Kranj, 

Promusica, Piano fotre 
o nastop združenega pevskega zbora stanovalcev gorenjskih 

domov Tržič, Kranj in Preddvor na Reviji pevskih zborov 
socialnih zavodov Slovenjie v Ljubljani na Gospodarskem 
razstavišču 

o srečanje stanovalcev gorenjskih domov v organizaciji 
Doma Jesenice – Druženje s psi 

o piknik s svojci – z ansamblom Golden eye in srečelovom 
o razstava ročnih del stanovalcev 
o delavnica z dijaki Dijaškega in študentskega doma Kranj -

barvanje svilenih rut 
__________________________________________________ 
enota Naklo 

o gostja meseca – pesnica Olga Kepic Marinšek 
o kulturni program ob 1. obletnici delovanje enote Naklo – 

glasbena skupina Zaton 
o izlet na Brezje in obisk sv. maše 
o družabno dopoldne s skupino za samopomoč Resa iz Čirč  

__________________________________________________ 
 

JUNIJ 
o koncert pevskega zbora Musica Viva 
o srečanje stanovalcev gorenjskih domov v organizaciji 

doma iz Radovljice – športne igre na temo nogometa 
o podelitev priznanja našemu Domu na prireditvi Naj 

prostovoljec leta 2009 na Brdu pri Kranju – ob 20-letnici 
delovanja skupin za starih za samopomoč 

o koncert pevskega zbora Iskra Kranj 
o delavnica z dijaki v Dijaškem in študentskem domu v 

Kranju  - izdelovanje nakita 
o sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs 
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enota Naklo 
o nastop Folklorne skupine OŠ Simon Jenko iz Kranja 
o nastop folklorne skupine društva Sožitje Kranj 
o nastop plesne skupine Skokice in Boštjana Drinovca na 

klaviaturah 
o otvoritev razstave likovnih del Francija Murovca 
o Ustvarjajmo skupaj s slikarko Darjo Zupan 
o program udeležencev oratorija - župnija Naklo 
o koncert pevskega zbora Iskra Kranj 

 
__________________________________________________ 
 
JULIJ 
o predavanje Promocija zdravja – Visoka šola za zdravstvo 

Jesenice 
o sprehod do Josipinine senčnice 
o sodelovanje na razstavi ročnih del DU Preddvor 
o program udeležencev oratorija – župnija Preddvor 
o družabne igre v parku 
o izlet skupine za ročna dela na Šmarjetno goro  
o sladoledni piknik z ansamblom Škaf 
enota Naklo 

o sladoledni piknik s harmonikarjem Zlatkom 
 
_____________________________________________ 
AVGUST 
o sladoledni piknik s harmonikašico Darjo Jelenc  
o sprehod do jezera Črnava 
o izlet v Poljansko dolino in na Križno goro 
enota Naklo  

o izlet v Poljansko dolino in na Križno goro 
__________________________________________________ 
 
SEPTEMBER 
o sprehod do jezera Črnava 
o sladoledni piknik 
o Strast izumiteljev in inovatorjev - predavanje s projekcijo 

(Marko Ogris) 
o delavnica z dijaki  Dijaškega  in študentskega doma Kranj – 

izdelava plakatov na temo Mladost - starost 
o kviz s stanovalci iz doma Petrovo Brdo 
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o kulturni program ob mednarodnem dnevu starejših v 
sodelovanju z RK Kranj, območna enota Preddvor 

enota Naklo 
o kulturni program ob mednarodnem dnevu starejših z 

nastopom Folklorne skupine DU Naklo 
_____________________________________________ 
 
OKTOBER  
o sodelovanje v programu dijakov Ekonomske gimnazije 

Kranja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v 
Cankarjevem domu v Ljubljani 

o sodelovanje stanovalcev in nagovor direktorice ga. Valant v 
programu ob zaključku projekta Medgeneracijsko sožitje in 
osebnostna rast na Ekonomski gimnaziji Kranj 

o kostanjev piknik z učenci 2. razreda OŠ Preddvor 
o izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – ogled 

razstave Maksima Gasparija na Bledu in kosilo 
o Bralni krožek – knjižnica Kranj 
o koncert Ženskega pevskega zbora iz Trboj 
o mednarodni projekt 72 ur – prostovoljci iz župnij Stražišče 

in Kokrica 
enota Naklo 
o kostanjev piknik  
o srečanje stanovalcev gorenjskih domov v enoti Naklo – 

čajanka s teto Pehto (Marijo Bajželj) 
o izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – ogled 

razstave Maksima Gasparija na Bledu in kosilo 
o mednarodni projekt 72 ur – prostovoljci iz župnij Stražišče 

in Kokrica 
________________________________________________ 

 
NOVEMBER 

o Biseri kulturne dediščine Slovenije – predavanje s 
projekcijo (Franci Horvat) 

o kulturni program skupine za samopomoč Resa iz Čirč 
o koncert Mešanega pevskega zbora Svoboda Stražišče 
o Bralni krožek – knjižnica Kranj 
o Japonska – predavanje s projekcijo (Tomaž Hožič) 

enota Naklo 
o Bralni krožek – knjižnica Kranj 
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o izdelovanje adventnih venčkov s stanovalci, zaposlenimi in 
svojci  

_____________________________________________ 
 
DECEMBER 
o peka piškotov 
o Miklavžev sejem  
o Miklavževanje – igrica, obisk Miklavža in obdaritev 

stanovalcev – župnija Preddvor 
o sajenje božičnega žita 
o prednovoletni program dijakov ESIC Kranj 
o otvoritev razstave fotografij dijakov ESIC Kranj 
o čajanka s citrarko Vido Učakar  
o koncert mednarodne glasbene skupine Sonce v srcu 
o kulturni program Kulturne sekcije DU Sovodenj 
o koncert pevskega zbora Storžič iz Bašlja 
o slavnostna večerja z ansamblom Zaton, nastopom plesnega 

para(Luka Bratina in Particija Medved iz Plesnega studia 
Ritem Kranj) in obiskom Božička 

o božična maša  
enota Naklo 
o sajenje božičnega žita 
o peka piškotov s stanovalci, zaposlenimi in svojci 
o Bralni krožek – knjižnica Kranj 
o koncert Moškega pevskega zbora Triglav Duplje 
o čajanka s citrarko Vido Učakar 
o obisk kolednikov  
o slavnostno kosilo z ansamblom Zlatko in prijatelja, obiskom 

dedka Mraza in plesalko Evo Pirnat 
o božična maša  

__________________________________________________ 
 
Poleg zgoraj navedenih prireditev, ki so bile organizirane v 
okviru mesečnih programov, ste se stanovalci lahko udeleževali 
tudi različnih prostočasnih aktivnosti ter tedenskih ali mesečnih 
srečanj s prostovoljci. 
 
Preddvor 

o skupina za ročna dela, 
o vaje za vadbo spomina,  
o tombola,  
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o križanka,  
o knjižnica,  
o biljard, 
o praznovanje rojstnih dni,  
o jutranja telovadba, 
o Zgodovinski krožek (prostovoljec Marko Ogris),  
o Branje zgodb (prostovoljka Olga Kepic),  
o Skupine za samopomoč (prostovoljke Ana Čebulj, 

Marina Vidali, Marta Erznožnik, Marija Bukovnik, 
Marjana Perko)  

o Z besedo in sliko skozi čas (Mirjana Debelak) 
o kvizi (prostovoljka Olga Kepic),  
o pevsko dopoldne (prostovoljca Ignac Gorjanc, Darja 

Jelenc),  
o pogovorna skupina na G3 (prostovoljec Grega Jenko) 
o molitvena ura (prostovoljki Francka Brešar in Milena 

Rozman), maša,  
 

enota Naklo 
o ročna dela, 
o kvizi,  
o tombole, 
o jutranja telovadba, 
o Bralna ura (prostovoljka Fani Pagon), 
o Z besedo in sliko skozi čas (prostovoljka Mirjana 

Debelak) 
o Skupina za samopomoč (prostovoljki Marija Jereb in 

Vladka Eržen) 
o molitvena ura (Marta Gros, Marija Čadež), maša. 

 
 
 

V novem letu želim vsem stanovalcem, sodelavcem, 
zunanjim sodelavcem ter prostovoljcem 

 zdravja, miru, osebne sreče ter  
veliko prijetnih skupnih trenutkov,  

tudi v letu 2011. 
 

 
Irma Čebašek, delovna terapevtka 
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh 
2. del  

 
 

»Veš, Kristina, spravi skupaj tisto, kar najbolj potrebuješ in 
odpeljala te bom k sebi v Ljubljano. Tako bom lahko najbolje 
poskrbela zate. Ob nedeljah pa boš lahko šla domov, da boš 
poskrbela za hišo. Včasih pa bova šli kar obe. Svetujem ti, da 
poskusiš na Karla pozabiti. Vem, da ne bo lahko, saj je 
razočaranje preveliko. Ampak, prosim te, stori to, zaradi 
otroka, ki ni nič kriv. Ali pa si morda želiš prekiniti nosečnost, 
zadaj imaš še čas?« 
 
»Ne tega ne bom storila! Otrok je tu, vzljubila sem ga že. Bom 
že, ob pomoči vaše dobrote ga bom vzgajala sama.« 
Proti večeru sta se odpeljali. Kristina se je dobro zavedala, da 
zaključuje del svojega življenja. Globoko v srcu se je počutila 
zelo ponižano. Do Karla je čutila le še sovraštvo in obljubila si 
je, da bo že prišel čas, ko se mu bo lahko maščevala. Sklenila 
je, da ga bo poiskala. Hotela je izvedeti, zakaj jo je tako 
neusmiljeno zapustil. 
 
Ko sta prišli v Ljubljano, jo je gospa Marija odpeljala v sobo, ki 
bo zdaj samo njena. Po dobri večerji je legla in utonila v 
odrešujoč spanec. Zjutraj so bile spet vse štiri v delavnici. Šivilji 
sta bili kar precej radovedni, kaj se dogaja s Kristino, a gospa 
je rekla le to, da bo zdaj med tednom ostajala pri njej, ob 
nedeljah pa se bo vračala domov. Pogovor je bil s tem končan, 
saj gospa Marija ni videla rada, da bi bile ženske preveč 
radovedne. 
 
Kristina se je nekako umirila. Kar dobro se je počutila, z 
nosečnostjo ni imela težav. Redno je hodila na preglede in 
otroka se je veselila. Zdaj je tudi že nakupila večino potrebnega 
za njegov prihod. Ljudje v vasi so se čudili, kako, da je noseča, 
saj jo niso nikoli videli z nobenim moškim. A kmalu so se 
sprijaznili, da tako pač je. Ko je med tednom ni bilo doma, so 
čuvali njeno hišico. Sosedov Tone je bil Kristinin sošolec. Pet let 
je imel punco, nato pa sta se razšla. Zaradi prevelikega 
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razočaranja, se ni spustil v nobeno zvezo več. Tudi Ana ni nikoli 
imela nobenega fanta, čeprav je bila mnogim všeč.  
 
Zdaj sta živela skupaj, oba sta hodila v službo v Ljubljano. S 
Kristino so se dobro razumeli in si med seboj pomagali. K 
ostalim vaščanom pa nista hodila , saj nista imela časa. Veliko 
časa sta porabila za pot na delo in nazaj. Avtomobila nista 
imela, zato sta se vozila z avtobusom. Ko je bila Kristina neko 
nedeljo doma jo je obiskal Tone. O marsičem sta se 
pogovarjala. Preden je šel domov je rekel: »Hotel sem ti 
povedati, da se vedno lahko zaneseš name, pa tudi na našo 
Ano. Smo najbližji sosedje in dobro se razumemo, želim da 
tako tudi ostane! Če boš kaj potrebovala, naju kar pokliči!« 
 
Kristini se je dobro zdela njegova dobrota. Od takrat ga je 
začela drugače gledati. Ugotovila je, da bi bil mogoče lahko celo 
oče njenemu otroku. To misel je hitro potisnila v podzavest, saj 
je bila še vedno zelo razočarana. Nikakor ni mogla pozabiti 
grdih in krivih besed človeka, za katerega je mislila, da bo z njo 
vse življenje. 
 
Bližal se je čas poroda. Šla je zadnjič na pregled v 
posvetovalnico. Ko je prišla v čakalnico, se je usedla, saj sta bili 
pred njo še dve nosečnici. Predala se je svojim mislim, takrat 
sta vstopila mož in žena, ki je bila že tudi visoko noseča. 
Kristina je pogledala moža in prebledela. 
 
Zagledala je Karla. Tudi on jo je spoznal. Kristina je skočila 
pokonci, kot bi jo pičila kača: »Svinja, to si ti! Zakaj zdaj delaš 
tako neumen obraz? No, zdaj vsaj vem, zakaj je moj otrok brez 
očeta! Ja, gospa, vaš ljubi mož je kriv, da imam tudi jaz trebuh, 
tako kot vi! Samo mene je strahopetno zapustil, bojte se, saj 
lahko tako naredi tudi vam! Zdaj vem zakaj si prihajal samo 
ponoči, zakaj nisi šel nikamor z menoj! Bil si že vezan in hotel 
si sedeti na dveh stolih! Reva strahopetna! Ves čas sem mislila, 
da nič nočem od tebe! Zdaj pa ni tako! Plačeval boš tudi za 
mojega otroka, kajti tožila te bom za očetovstvo! Fuj, gnusiš se 
mi! Kako si mogel?« 
Karel takega napada ni pričakoval, zato se sploh ni branil. 
Njegova žena pa je nekaj časa molče poslušala, potem pa se je 
prijela za trebuh in omedlela. Iz ordinacije sta pritekla zdravnik 
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in sestra. Ugotovila sta, da bo imela prezgodnji porod in mora v 
porodno sobo. Prišli so ponjo in jo odpeljali. Karel je z 
obtožujočim pogledom ošinil Kristino. Zdelo se je, da njegov 
pogled govori: »Ti si kriva za to!« Ona pa ni čutila občutka 
krivde. Vedela je, da je to le majhno maščevanje za vse tisto, 
kar je ure in ure trpela ona.  
 
Ko je bila končno v ordinaciji, je ginekologu povedala, kaj se je 
v čakalnici zgodilo in zakaj. Nič ni rekel, saj je spoznal,kaj je ta 
ženska morala prestati. Spoznal je vso bedo in trpljenje, ki ga 
je Kristina v svoji nosečnosti doživela. Vedel je tudi, da bo 
morala sama vzgajati otroka, on pa nikoli ne bo poznal svojega 
očeta. Potem sta se dogovorila o porodu. Rekel ji je, naj čez tri 
tedne pride rodit, če se ne bo že prej kaj zgodilo. 
 
Kristina je sestro vprašala, kakšen človek je Karel. Povedala ji 
je, da je to že njegova druga žena. Prvo so mu vsilili starši in je 
bila precej starejša. Ker ni bilo otrok, se je ločil in drugič poročil 
s precej mlajšo. Kristina je izračunala, da je takrat, ko je hodil 
k njej imel pravzaprav tri ženske. Šele kasneje je ugotovila, da 
je bilo prav to, zaradi česar je bil tako razdražljiv in napadalen. 
Saj jo je vsakič skoraj posilil. Čeprav ni bila v zavidljivem 
položaju, ji je bilo kar prav, da se ga je znebila. Če je prej v 
njenem srcu ostalo še kaj čustev do njega, so zdaj popolnoma 
umrla. 
 
Trije tedni so hitro minili in gospa Marija jo je odpeljala v 
porodnišnico. Dobila je injekcijo za pospeševanje popadkov in 
porod se je kmalu začel. Precej se je namučila in končno rodila 
zdravo deklico. Zdelo se ji je, da sta izbojevali pomembno 
zmago, zato ji je dala ime Viktorija. Ko jo je prvič prijela v 
naročje, je vedela, da je to del nje, da jo bo vedno imela rada 
in da jo bo varovala. Viktorija je postala del njenega življenja. 
Mesec dni sta ostali pri gospe Mariji, nato pa sta šli domov, v 
hišico v Dvoru. Kristina se je dobro počutila in vedela je, da bo 
zdaj lahko sama poskrbela za hčerko in hišo. Ko so prišle 
domov, so bile prijetno presenečene. Hiša se je lesketala od 
čistoče, na štedilniku pa je čakal vroč čaj. Na mizi je čakal vroč 
čaj. Na mizi je stala skleda z vročimi domačimi piškoti. Tudi peč 
je bila zakurjena, po prostoru se je širila prijetna toplota. 
Vedela je, da se ima za tako lep sprejem zahvaliti Ani in 
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Tonetu. Komaj so se slekle, je na vratih že pozvonilo. Kristina 
je šla odpret. Vstopila sta dobra soseda. Rokovala sta se z 
gospo Marijo, se objela s Kristino in nato pokrižala Viktorijo. 
 
»Verjemite, da še nisem videl lepšega dojenčka. Saj je kot 
angelček! Kristina, res si kljub vsemu, lahko srečna! Še enkrat 
pa ti ponujam najino pomoč. Vedi, da sva ti vedno na 
razpolago!« 
 
Kristina se je Tonetu zahvalila. Gospa Marija je bila prijetno 
presenečena, saj ni prezrla ljubečih pogledov, s katerimi je 
Tone gledal Kristino. Mislila si je, da bi iz prijateljstva med 
njima lahko postalo še kaj več. Zadovoljna je odšla z obljubo, 
da bo kmalu spet prišla, da bodo krstili malo. V tem trenutku se 
je Kristina odločila, da bo za krstne botre prosila Marijo in 
Toneta. 
 
Kristina in Viktorija sta se kar dobro znašli. Mala je bila pridna, 
Kristina pa je imela veliko oporo v Tonetu in Ani. Zdelo se ji je, 
da jo kar preveč razvajata. Nič ji ni manjkalo, saj sta soseda 
kar tekmovala, kdo bo večkrat prinesel kakšen priboljšek ali 
malenkost za malo. 
 
Zimski večeri so bili dolgi in večkrat je bil z njima Tone. Do 
Kristine je bil prijateljski in zelo nežen, Viktorijo pa je naravnost 
oboževal. Ko sta nek tak večer sedela ob topli peči, je pogovor 
nanesel na njun odnos. »Se ti ne zdi, Kristina, da se midva zelo 
dobro razumeva? Ne bom ti tajil, rad te imam. Vsakič, ko te 
zagledam, mi poskoči srce. Mislim, da je to ljubezen! Vem, da 
tudi ti nekaj čutiš do mene. Ne bom te silil, razmisli! Mogoče bi 
pa midva lahko postala par? Obožujem obe in veš, da bi vama 
pri meni nič ne manjkalo. Dovoli mi, da postanem Viktorijin 
oče!« 
 
Kristina je molčala, Tone pa jo je objel in ji na usta dahnil rahel 
poljub. Spreletelo jo je spoznanje, da tudi ona njega ljubi. Ovila 
mu je roke okrog vratu in mu ponudila ustnice. Spoznala sta, 
da sta mogoče našla novo ljubezen. Ker pa sta že poba doživela 
hudo razočaranje, sta bila previdna. Sklenila sta, da si bosta 
dala čas in ne bosta hitela. V sobi pa je zavladalo nepopisno 
vzdušje. Kot bi se od nekje pritihotapil mir in sreča. Dolgo sta 
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sedela tesno drug ob drugem, se držala za roke in molčala. Oba 
sta se zavedala, da tega zaupanja ne smeta uničiti, ampak ga 
morata negovati, kot nežno rastlino, da ne bi ovenela, ampak 
postala močna. V košarici se je oglasila Viktorija in prekinila 
čarobni trenutek. Kristina jo je vzela v naročje in jo podojila. 
Prej se je vedno počutila zelo nelagodno, kadar je dojila in je bil 
prisoten tudi Tone. Nocoj je ta občutek minil in bila je celo 
srečna, da je bil on še tukaj. Njemu pa so se orosile oči ob 
pogledu na doječo Kristino. 
 
Šepnil je: »Sploh nisem vedel, kako si lepa. Zdiš se mi. Kot ne 
bi bila resnična. Vse bom storil, da boš končno tudi ti srečna, 
saj si morala prestati že veliko hudega!« 
Viktorija se je najedla in položila jo je v košaro. Tone je vstal, 
da bi se poslovil. Pospremila ga je do vrat in mu dovolila, da jo 
je poljubil. Ko je zaklenila za njim, ni mogla verjeti, kaj se z njo 
dogaja. Komaj je odšel, že ga je pogrešala. Odpravila se je spat 
in bila zopet po dolgem času srečna. Preden je utonila v 
spanec, si je obljubila, da bo to ljubezen skrbno negovala in jo 
skrivala. Bala se je, da se bo spet našel kdo, ki bi bil napoti 
njeni sreči. 
 
(se nadaljuje) 
 

Olga Marinšek Kepic 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
Prisrčno pozdravljPrisrčno pozdravljPrisrčno pozdravljPrisrčno pozdravljenienienieni::::    
ga. Angela Peterc ter  

v enoti Naklo enoti Naklo enoti Naklo enoti Naklo ga. Ana Čemažar, ga. Jarc Jolanda  
in ga. Pavla Slak. 

    
Poslovili soPoslovili soPoslovili soPoslovili so    sesesese::::            
ga. Ana Torč  ter      

v    enoti Naklo enoti Naklo enoti Naklo enoti Naklo ga. Pavla Fister, ga. Ana Bizjan  
in g. Leon Mizerit. 

_____________________________________________ 
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TONČKOV POHOD 
V soboto, 11. decembra 2010, je v spomin srčnega možakarja 
Toneta Pečenika, preminulega člana Planinske sekcije Preddvor, 

stanovalca DSO Preddvor, potekal prvi Tončkov spominski 
pohod na Sv. Jakoba in razgledno točko pod Potoško goro. 
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VABILO ZA JANUAR 2011 
 

 
o ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v del. ter.  
o VAJE ZA VADBO SPOMINA – poned. ob 11. uri v del. ter. 
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri  
o KRIŽANKA -  sreda ob 13.15 uri v delovni terapiji 
o KNJIŽNICA – sreda od 14. – 14.30 ure v delovni terapiji 
o MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini sobi 
o JUTRANJA TELOVADBA –  
    NOVI DOM – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri  
    GRAD PRITLIČJE – od ponedeljka do petka ob 7.45 uri 
    GRAD 3. NADSTR. – ponedeljek, sreda in petek ob 8.45 uri  
------------------------------------------------------------------- 
KONCERT DRUŽINE ŠTER – 
torek, 4. januar ob 15. uri v dnevnem prostoru 
_______________________________________ 
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak  
sreda, 5. januar ob 10. uri v delovni terapiji in  
sreda, 19. januar ob 10. uri v delovni terapiji 
____________________________________________ 
KONCERT CERKVENEGA ŽENSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA IZ KOKRE – 
sobota, 8. januar ob 10. uri v dnevnem prostoru 
_______________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic  
ponedeljek, 10. januar ob 15. uri v dnevnem prostoru 
____________________________________________ 
PREDAVANJE S PROJEKCIJO FOTOGRAFIJ  
O ŠKOTSKU – Nataša Hafner – 
torek, 11. januar ob 10.15 uri v dnevnem prostoru 
____________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
sreda, 12. januar ob 10.00 uri v delovni terapiji 
____________________________________________ 
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MAŠA – 
petek, 14. januar ob 10.30 uri v Josip. spominski sobi 
_______________________________________ 
SOCAILNI PRAKTIKUM – ŠKOFIJSKA KLASIČNA 
GIMNAZIJA, LJUBLJANA – ŠENTVID – 
četrtek, 20. januar in petek, 21. januar 
_______________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce 
rojene v januarju - z Darjo Jelenc na harmoniki 
četrtek, 20 januar ob 10. uri v dnevnem prostoru 
_______________________________________ 
IZLET – ogled Rupnikovega mozaika in jaslic v 
cerkvi na Zlatem polju v Kranju, okrepčilo na 
kmečkem turizmu v Crngrobu  
petek, 21. januar  
____________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic  
sreda, 26. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
____________________________________________ 
 

Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 
 

 
 
 
 


