
K L A S 
Glasilo Doma starejših občanov  

Preddvor in enote Naklo 
 
letnik 21, št. 176                                    junij 2011 
 

 
    

Če se Urbanu sonce zahoče,Če se Urbanu sonce zahoče,Če se Urbanu sonce zahoče,Če se Urbanu sonce zahoče,    
bo tudi poletje suho in vroče.bo tudi poletje suho in vroče.bo tudi poletje suho in vroče.bo tudi poletje suho in vroče.    
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IIIIskrene čestitke stanovalcem,skrene čestitke stanovalcem,skrene čestitke stanovalcem,skrene čestitke stanovalcem,    
ki praznujete v junijki praznujete v junijki praznujete v junijki praznujete v juniju!u!u!u!    

 

 

 
ga.ga.ga.ga.    Salvica Nečimer Salvica Nečimer Salvica Nečimer Salvica Nečimer ––––    4. junij4. junij4. junij4. junij    
ga. Vida Kuhar ga. Vida Kuhar ga. Vida Kuhar ga. Vida Kuhar ––––    6. junij6. junij6. junij6. junij    
ga. Zofija Lombar ga. Zofija Lombar ga. Zofija Lombar ga. Zofija Lombar ––––    8. junij8. junij8. junij8. junij    
ga. Katica Gartner ga. Katica Gartner ga. Katica Gartner ga. Katica Gartner ––––    10. junij10. junij10. junij10. junij    
ga. Kristina Česen ga. Kristina Česen ga. Kristina Česen ga. Kristina Česen ––––    11. junij11. junij11. junij11. junij    
ga. Alojzija Šemrov ga. Alojzija Šemrov ga. Alojzija Šemrov ga. Alojzija Šemrov ––––    11. junij11. junij11. junij11. junij    
g. Peter Jagodic g. Peter Jagodic g. Peter Jagodic g. Peter Jagodic ----12. junij12. junij12. junij12. junij    
ga. Vida Krničar ga. Vida Krničar ga. Vida Krničar ga. Vida Krničar ––––    13. junij13. junij13. junij13. junij    
g. Peter Železnikar g. Peter Železnikar g. Peter Železnikar g. Peter Železnikar ––––    14. junij14. junij14. junij14. junij    
ggggaaaa. Jelka Maleševič . Jelka Maleševič . Jelka Maleševič . Jelka Maleševič ––––    15. junij15. junij15. junij15. junij    
ga. Ivka Borec ga. Ivka Borec ga. Ivka Borec ga. Ivka Borec ––––    20. junij20. junij20. junij20. junij    
g. Franc Kreačič g. Franc Kreačič g. Franc Kreačič g. Franc Kreačič ––––    20. junij20. junij20. junij20. junij    
g. Janez Volčini g. Janez Volčini g. Janez Volčini g. Janez Volčini ––––    20. junij20. junij20. junij20. junij    
ga. Zofija Jauh ga. Zofija Jauh ga. Zofija Jauh ga. Zofija Jauh ––––    24. junij 24. junij 24. junij 24. junij     
ga. Ana Plahuta ga. Ana Plahuta ga. Ana Plahuta ga. Ana Plahuta ––––    24. junij24. junij24. junij24. junij    

ga. Frančiška Jamnik ga. Frančiška Jamnik ga. Frančiška Jamnik ga. Frančiška Jamnik ––––    25. junij25. junij25. junij25. junij    
ga. Marija Urbanček ga. Marija Urbanček ga. Marija Urbanček ga. Marija Urbanček ––––    28. junij28. junij28. junij28. junij    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
enota Naklo enota Naklo enota Naklo enota Naklo ----    ga. Vida Pega. Vida Pega. Vida Pega. Vida Peternelj ternelj ternelj ternelj ––––    2. junij2. junij2. junij2. junij    
                                                                                        ga. Marija Grašič ga. Marija Grašič ga. Marija Grašič ga. Marija Grašič ––––    16. junij16. junij16. junij16. junij    
                                                                                        ga. Mika Čulibrk ga. Mika Čulibrk ga. Mika Čulibrk ga. Mika Čulibrk ––––    25. junij25. junij25. junij25. junij    
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KDOR POJE RAD, OSTAJA MLAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledeno dvorano na Zlatem Polju v Kranju je danes (sreda, 11. 
maj 2011) preplavila pesem pevk in pevcev iz vse Slovenije, 
udeležencev 18. REVIJE PEVSKIH ZBOROV STANOVALCEV 
SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE.  
 
Gostitelji letošnje revije, ki se je je udeležilo preko 800 pevk in 
pevcev iz 43 socialnih zavodov, so bili Dom upokojencev Kranj, 
Dom starejših občanov Preddvor in Dom Petra Uzarja iz Tržiča,  
lanskoletni skupni zmagovalci pevskega srečanja. Nastopajoče 
so nagovorile direktorice vseh treh domov gostiteljic, mag. 
Zvonka Hočevar Šajatovič, Andreja Valant in mag. Renata 
Prosen ter predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije Boris Koprivnikar. Z obiskom so jih počastili 
tudi župani vseh štirih občin, v katerih imajo domovi gostitelji 
svoje prostore, župan MO Kranj Mohor Bogataj, župan Občine 
Naklo Marko Mravlja, župan Občine Preddvor Miran Zadnikar in 
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. Strokovno komisijo je 
letos najbolj prepričal pevski zbor iz Doma upokojencev Sežana, 
ki bo gostitelj 19. revije pevskih zborov  socialnih zavodov 
Slovenije leta 2012.   
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810 pevk in pevcev iz tridesetih socialnih zavodov iz različnih 
koncev Slovenije je nastopilo v tekmovalnem delu, pridružilo pa 
se jim je tudi trinajst dosedanjih zmagovalnih zborov. Strokovna 
komisija, ki so jo sestavljali Nada Kranjčan, Ignac Gorjanc in 
Zdravko Kavčič, je ocenjevala pevske nastope naslednjih 
zborov:  DU Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Čebela – dnevno 
varstvo Karitas Dom sv. Eme, Dom upokojencev Domžale, Dom 
upokojencev Polzela, Dom starejših Na Fari, Socialno varstveni 
zavod Dutovlje, Dom počitka Mengeš, Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca, Dom Lukavci, Lambrechtov dom 
Slovenske Konjice, Dom Lipa Štore d. o. o., Obalni dom 
upokojencev Koper, Dom upokojencev Sežana, Dom starejših 
občanov  Gornja Radgona, Dom sv. Lenarta, Dom Danice 
Vogrinec Maribor, Dom Nine Pokorn Grmovje, Trubarjev dom 
upokojencev Loka pri Zidanem mostu, KDS poslovna enota 
Slovenj Gradec, Dom starejših občanov Trebnje, Dom 

upokojencev Center – 
enota Poljane, Dom 
upokojencev Center – 
enota Tabor, Posebni 
socialno varstveni zavod 
Prizma Ponikve, Dom 
upokojencev Podbrdo, 
Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica, Dom 
upokojencev Sevnica, 
Dom upokojencev dr. 
Franceta Berglja Jesenice, 
Center slepih, slabovidnih 

in starejših Škofja Loka, Dom ob Savinji Celje in DSO Ribnica. 
Med tistimi, ki so v dosedanjih letih srečanj že zmagali so: 
Koroški dom starostnikov Črneče, Dom starejših občanov 
Ljutomer, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Dom 
upokojencev Ptuj, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Dom dr. 
Jožeta Potrča Poljčane, Dom za varstvo odraslih Velenje, Dom 
starejših občanov Fužine, Dom upokojencev Brežice, Dom 
počitka Metlika,Dom upokojencev Kranj, Dom starejših občanov 
Preddvor in Dom Petra Uzarja Tržič. 
 
Strokovno komisijo je letos najbolj prepričal pevski zbor iz Doma 
upokojencev Sežana, ki si je nadel ime Vesela jesen. Zbor šteje 
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20 pevk in pevcev, ki so v povprečju stari 80 let. So pravi naslov 
za dobro voljo in korajžo. Kadar jim pridejo naproti težave, si 
zapojejo in tako gre vse lažje, pravijo. Dom upokojencev Sežana 
bo tako tudi gostitelj 19. revije pevskih zborov stanovalcev 
Socialnih zavodov Slovenije leta 2012.  
 
Namen vsakoletnih srečanj je druženje stanovalcev iz vse 
Slovenije, katerim je skupno veselje do glasbe in prepevanja. 
Poleg druženja stanovalci na srečanju navezujejo nova 
poznanstva, spoznavajo nove kraje in življenje v drugih domovih 
po Sloveniji. Zelo pomembne pa so tudi priprave na nastop, ki v 
večini domov potekajo preko celega leta. 
 
Skupni moto pevskih srečanj je: »Kdor poje rad ostaja mlad.« 
 

V kulturnem programu so 
nastopili Vokalna skupina 
Kokr'čan, Darja Jelenc na 
harmoniki, Folklorna 
skupina in tamburaški 
ansambel Iskraemeco in 
ansambel veseli SVATJE. 
Besedne niti je tkala Saša 
Pivk Avsec.  
 
Vtise po prireditvi je 
strnila direktorica Doma 

starejših občanov Preddvor, ki ima svojo enoto še v Naklem, 
Andreja Valant. 
 

                                                  Saša Pivk Avsec 
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                                                                MilkMilkMilkMilki i i i vvvv    slovoslovoslovoslovo    
    
                                                                            Kar živi, umre, Kar živi, umre, Kar živi, umre, Kar živi, umre,                                                                                                                                                         
                                                                        da se iz časnosti da se iz časnosti da se iz časnosti da se iz časnosti                                                                                 
                                                                        prelije prelije prelije prelije v v v v večnost.večnost.večnost.večnost.    
    
 
 

 
Knjigo gospe Mikelj Kovač smo v 
skupini za samopomoč Marjetice 
prebirali skozi pet torkovih srečanj. 
Težko je opisati navdušenje 
stanovalcev ob poslušanju njenega 
nadvse zanimivega in hkrati težkega 
življenja. Ni manjkalo niti žalostno 
orošenih oči niti solza smeha ob 
njenih življenjskih preizkušnjah in 
prigodah. Vsi skupaj smo bili 
predvsem navdušeni nad njenimi 
literarnimi sposobnostmi. Hvaležni 
smo njej, da je podelila z nami 
svoje zgodbe življenja, in njenim 
svojcem, ki so to omogočili.  

                                      
Mojca Sajovic, soc.del. 

Meni je ostala v spominu, ko mi je 
sama govorila o svojem življenju, o zgodbi s prašiči in kje je 



 7

živela. Dobro vem, kje je živela, o tem sva se natančno 
pogovorili, saj sva obe v istih krajih obirali hmelj. 

                                      M.T. 
 
Meni je bilo najbolj zabavno, ko je gospa Milka zapisala, kako je 
prestrašila svojega prvega moža, ko se je do nje grdo obnašal. 
Bila je zelo korajžna.  

       Z.K. 
 
Meni je bila všeč cela knjiga, preprosto čudovita. 
Ne morem si predstavljati, da človek lahko preživi 
toliko hudega. 

K.M. 
 
Najbolj se spomnim njenega velikodušnega 
dejanja, ko nas je ob 90. rojstnem dnevu vse 
stanovalce v jedilnici počastila s kozarčkom vina. 
Vsi jo imamo v lepem spominu. 

                                         H.L.  
 
Zame je bilo veliko presenečenje, ko sem jo v naši jedilnici prvič 
videla, saj sva ugotovili, da sva skupaj delali v Tekstilindusu, 
kjer sva imeli veliko stikov in sva lepo sodelovali. Zato sem bila 
še toliko bolj prizadeta, ko sem izvedela, da je hudo bolna. 

T.F. 
 
Ob branju oziroma poslušanju knjige gospe Mikelj Kovač sva 
zelo uživali. Zapomnili sva si predvsem, kako je delala na 
kmetiji. Zelo dobro sva razumeli, kako je bila zadovoljna in 
srečna, da je prišla v naš Dom, saj se tako tu počutiva tudi 
sami. 

U.M. in U.M. 
 
V svojem življenju je veliko pretrpela, bila pa je tudi zelo 
natančna. Njene lastnosti so mi bile všeč. 

 
Stanovalka 

 
Tudi jaz sem spoznala njeno dobrovoljnost in njeno nasmejano 
lice, kadar koli in kjer koli sem jo zagledala. Občudovala sem 
njeno marljivost in vedrino, česar koli se je lotila. Bila sem priča 
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njenemu sodelovanju v raznih skupinah in pri raznih 
predavanjih. Zdi se mi, da je bila neumorna pri vsem. 

                                   
Nada Tičar, stanovalka      

 
Ko sva bili obe pri večjih močeh, sva skupaj obkrožili gozdove in 
travnike v naši soseščini. Vso bližnjo in daljno okolico! Na 
sprehodih pa sva neumorno klepetali. Milka, bila si dobra 
prijateljica in neumorna sobesednica. Naučila si me vedrine in 
spoštovanja do narave in do vseh živih bitij. Nikoli te ne bom 
pozabila. 

Angela Markun, stanovalka              
 
 
 
Milka Mikelj Kovač je bila izjemna ženska in bo kot taka tudi 
ostala zapisana v naših srcih.  
 
Več let je bila predsednica Sveta stanovalcev, neutrudno je 
pisala za domsko glasilo, bila nepogrešljiva kot recitatorka in 
govornica na domskih prireditvah in na prireditvah izven Doma. 
Aktivno je sodelovala v različnih skupinah, predvsem pa slovela 
kot čudovita pripovedovalka svojih spominov … 
 
V uvod svoje knjige pa je zapisala:  
 

Dolga leta sem se pripravljala, da bDolga leta sem se pripravljala, da bDolga leta sem se pripravljala, da bDolga leta sem se pripravljala, da bi opisala svojo i opisala svojo i opisala svojo i opisala svojo 
življenjsko pot, vendar za kaj takega mi je vedno življenjsko pot, vendar za kaj takega mi je vedno življenjsko pot, vendar za kaj takega mi je vedno življenjsko pot, vendar za kaj takega mi je vedno 
zmanjkalo časa, pa tudi volje. Sicer se mi zdizmanjkalo časa, pa tudi volje. Sicer se mi zdizmanjkalo časa, pa tudi volje. Sicer se mi zdizmanjkalo časa, pa tudi volje. Sicer se mi zdi, da , da , da , da 
zaradi tega ni bilo pretirane škode, vendar, če dobro zaradi tega ni bilo pretirane škode, vendar, če dobro zaradi tega ni bilo pretirane škode, vendar, če dobro zaradi tega ni bilo pretirane škode, vendar, če dobro 
premislim, mi je bilo zabavno, včasih tupremislim, mi je bilo zabavno, včasih tupremislim, mi je bilo zabavno, včasih tupremislim, mi je bilo zabavno, včasih tuddddi žalostno, i žalostno, i žalostno, i žalostno, 
obujati stare spomine. Pri tem sem se velikokrat obujati stare spomine. Pri tem sem se velikokrat obujati stare spomine. Pri tem sem se velikokrat obujati stare spomine. Pri tem sem se velikokrat 
spomnila na popevko Andreja Šifrarja, kjer pravi:spomnila na popevko Andreja Šifrarja, kjer pravi:spomnila na popevko Andreja Šifrarja, kjer pravi:spomnila na popevko Andreja Šifrarja, kjer pravi:    
»Mesec oktober ni bil slab in ne dober, le v »Mesec oktober ni bil slab in ne dober, le v »Mesec oktober ni bil slab in ne dober, le v »Mesec oktober ni bil slab in ne dober, le v večnost večnost večnost večnost 
zapisan čas.« In tzapisan čas.« In tzapisan čas.« In tzapisan čas.« In tako je bilo tudi moje življenje.ako je bilo tudi moje življenje.ako je bilo tudi moje življenje.ako je bilo tudi moje življenje.    
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Revija pevskih zborov 
    

Bilo je pred petimi leti, ko 
sem šla večkrat v Kranj in 
videla, ko so gradili novo 
stavbo na Zlatem polju. 
Nisem spraševala, kakšna 
stavba bo. Danes pa sem 
imela priložnost, da sem bila 
v tej stavbi na Reviji pevskih 
zborov. Nisem mogla verjeti, 
kakšna lepa in velika dvorana je to.  
 
Prišli smo iz cele Slovenije – z Dolenjske, s Štajerske, Primorske, 
prelepe Gorenjske … Ko sem gledala množico starejših, ki bivajo 
v domovih, sem razmišljala, da smo še kar aktivni in koliko jih 
rado poje.  
 
Prireditve smo se udeležili seveda tudi stanovalci iz Preddvora. 
Na revijo smo se pripravljali skupaj z Nacetom Gorjancem in 
harmonikašico Darjo. Gorjanc je nastopil s svojim zborom in bil 
tudi član strokovne komisije. Prejel je priznanje organizatorjev. 
Poznan je tudi v Naklem, saj je sodeloval tudi s tamkajšnjimi 
pevci, ki so prepevali z Mihom Dolžanom. Večkrat smo jih videli 
na televiziji.  
 
Srečanje pevcev iz številnih domov iz vse Slovenije me je 
presenetilo. Pozdravili so nas župani in direktorice domov 
organizatorjev. V programu so nastopili tudi folkloristi in 
tamburaši, ansambel je igral za ples. Kar veliko udeležencev je 
zaplesalo.  
 
Čas je hitro minil. Še velikokrat se bom spomnila tega prijetnega 
druženja. 

Vida Kuhar, stanovalka 
   
 

Žvrgolelo nas je čez osemsto 
 

Kmalu po prvem maju smo bili obveščeni, da se v Kranju 



 10

pripravlja shod pevcev iz vseh domov širom Slovenije. 
Organizatorji naj bi bili gorenjski domovi, na čelu z domom 
TURN – Preddvor. Zakaj? Naši stanovalci, pevci, so lani v 
Ljubljani dosegli prvo mesto, zato so bili letos predlagani za 
organizatorje. 
 
Ko smo se pripeljali pred Ledeno dvorano, so nas pričakale 
hostese, spremljevalke, vse oblečene v enotne vijoličaste 
majice. Po rdeči preprogi so nas odpeljale v dvorano, ki nas je 
pozdravila v snežno belem okrasju. Vsaka spremljevalka je imela 
napisano, kam nas je treba posesti. Navdušeni smo občudovali 
resnično lepo okrašeno dvorano. Še preden se je karkoli pričelo, 
smo bili postreženi z obaro, sokovi in vodo. 

 
Preden so nastopili zbori, se nam je 
predstavila Vokalna skupina  Kokr'čan 
pod vodstvom Naceta Gorjanca. Zapeli 
so nam Zdravljico, pesem Josipine 
Turnograjske, in skupaj z vsemi 
prisotnimi v dvorani venček narodnih z 
lansko zmagovalno pesmijo. Solist pri 
Josipinini pesmi je bil Nace Gorjanc. 
Presunila nas je čustvena razsežnost 
Nacetovega glasu in besedila.  
 
Napovedovalka na prireditvi je bila Saša 

Pivk Avsec, odlična v izgovorjavi in predstavitvi posameznih 
zborov. Ker jih je bilo toliko, ne morem o vseh poročati. Moram 
pa pohvaliti vse, ki so bili pripravljeni zapeti pred komisijo. 
Komisijo so sestavljali Nace Gorjanc, Nada Kranjčan in Zdravko 
Kavčič. 
 
Pripomniti moram, da so bili nekateri zbori prav prijetni. Po 
končani predstavitvi vseh zborov smo morali počakati na 
rezultate komisije. 

 
Predvsem pa moram omeniti, da so shodu prisostvovali župani 
gorenjskih občin, na čelu z Mohorjem Bogatajem – kranjskim 
županom.  Poleg njega so nas nagovorili in pozdravili še župan 
Nakla gospod Mravlja, župan Tržiča gospod Sajovic in 
preddvorski župan gospod Zadnikar. Omenim naj še direktorice 
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vseh treh domov, ki so pozdravile vse skupine pevcev. 
 
Po končani predaji vseh zahval in priznanj se je pričel ples in 
vriskanje ob zvokih ansambla veseli SVATJE. Med plesom so nas 
postregli s kosilom. Nato je prišlo do razglasitve zmagovalne 
ekipe, ki je bila z našega Krasa, in sicer stanovalci iz doma v 
Sežani. Dobili so tudi lepo okrašeno kmečko skrinjo s šopkom 
rož. Organizator in skrbnik vsega dela je bil gospod Danilo Šenk. 
Globoko hvaležni smo, da je vse teklo gladko in brez težav. 
 
Na prireditvi so se nam pridružili tudi folkloristi in glasbeniki 
folklorne skupine Iskra-Emeco Kranj. Plesalci so nam prikazali 
plese iz 19. stoletja, torej iz časa dr. Franceta Prešerna. 
Tamburaši pa so nam zaigrali nekaj lepih melodij. 
 
Po dolgih in veselih uricah smo se začeli pripravljati na odhod 
proti Domu. In kot se spodobi, se je zadnje odpravilo naše 
omizje. Do Preddvora smo prišli okoli sedemnajste ure. 
 

Nada Tičar, stanovalka 
 
 
 
Praznovali smo rojstne 

dneve 
 
Bilo nas je zelo veliko. Vstopili smo 
v dnevni prostor in se posedli za 
lepo okrašeno mizo. Sprejeli sta 
nas delovna terapevtka Irma in 
socialna delavka Mojca. Vsakemu 
posebej sta čestitali, podarili 
vrtnico in vazo. Na mizi je bila tudi 
butarica, ker je bilo takrat ravno 
pred cvetno nedeljo. Imeli smo res 
veliko slavje. 
 
V sredini med nami je sedela tudi najstarejša slavljenka našega 
Doma - gospa Marta Polak, ki je v aprilu praznovala 101. rojstni 
dan. Prav zanimivo je slišati iz ust živahne in še zelo bistre 
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gospe, ko pripoveduje o svojem 82-letnemu sinu, da se 
popoldne slišita po mobitelu … Med nami je bila tudi gospa, ki je 
bila stara 99 let. Bilo pa jih je še nekaj, ki so tudi že praznovale 
90 letnico. Najmlajša sem imela 83 let. Mlajših je bilo samo še 
nekaj  moških. 
 
Pogostili so nas s torto in nazdravili smo z vinčkom. Seveda ni 
manjkala tudi kava s sladko smetano. Ob igranju Darje na 
harmoniko smo veselo prepevali domače pesmi, nekaj jih je tudi 
zaplesalo. 
 
V mesecu aprilu so nas obiskali pevci iz Ivančne Gorice, učenci iz 
Osnovne šole Preddvor in  podružnične šole Kokra, ženski pevski 
zbor Lipa iz Kranja. Imeli smo tudi »žegnjanje« velikonočnih jedi 
v naši kapeli. Jedi je blagoslovil preddvorski župnik gospod Miha 
in nam podaril v spomin podobice in pirhe. 
 

Na veliko noč smo imeli 
velikonočni zajtrk s šunko, 
hrenom, potico, pirhi in v 
jedilnici velikonočno mašo. 
Na večer pred 1. majem je 
hišnik zakuril kres. Opazovali 
smo ga s terase in se 
obenem sladkali z dobro 
orehovo potico ter greli s 

kuhanim vinom. Zaželeli smo si lepe prvomajske praznike. 
 
Spet smo doživeli veliko lepega! 
 

Francka Valjavec, stanovalka  
 
 

Kako sem trla orehe 
 
Bilo je med leti 1948 in 1949. Gospa me je prosila, če bi ji strla, 
očistila in zmlela orehe za potico. Delo naj bi opravila do prihoda 
gospe iz službe, da bi potem lahko začela delati potico. 
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Vesela sem bila, da mi je gospa zaupala tako delo. Očistiti sem 
morala en kilogram orehov. Strte orehe pa sem »delila« po 
načelu »eden meni, eden tebi«. 
 
Bilo je že prepozno, ko sem se zavedla, koliko orehov sem 
pojedla. Gospa me ni opozorila, da moram pri tem delu žvižgati. 
 
Kako sem nadomestila manjkajoče orehe? Hitro sem zmlela star 
kruh  v drobtine in jih dodala  zmletim orehom. Vendar nisem 
imela mirne vesti. Razmišljala 
sem, da bi se gospe opravičila in 
ji manjkajoče orehe ob 
priložnosti vrnila.  
 
Prazniki so bili mimo in povedala 
sem svoji mami, kaj sem 
naredila. Seveda me je pošteno 
okregala. Slutila sem, da je 
moja mamo gospe povedala za orehe in prav je imela.  
 
Še danes mi je žal! 

Stanovalka  
 
 
 

Izlet v Motovun 
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Motovun prelepo mesto, ki na hribu tu stojiš; 
kakor gnezdo si v pečini, ki ga orel je zgradil. 

 
Dominiraš nad dolino, kot kralj nad podložniki 
in zazrto si v preteklost, ki že davno več je ni. 

 
Le spomini so ostali na velike slavne dni 

in pa levi benečanski, ki bede med hišami. 
 

Tu so tudi še ferali in portali davnih dni, 
pa vodnjaki tudi stari so spomin preteklosti. 

 
Ko ozreš se naokoli, si obdan z vinogradi, 

tam v daljavi pa skrivnostno modro morje nam šumi. 
 

To spomin je moj prelepi na stari, slavni Motovun – 
hvala pa vodički naši za ta njen veliki  BUM. 

 
Stanovalka 

 
 

Potujoče gledališče 
 
Po končanem učiteljišču v Ljubljani sem opravila še veliko 
maturo. Nato se je pričelo pričakovanje, kam bom nastavljena v 
prvo službo. Vsakemu, ki me je vprašal, kam bom šla, sem 
odgovorila:»Najbrž kam v Prekmurje.« 
 
In uresničilo se je. Dekret je prišel z ukazom, da se moram javiti 
v Murski Soboti. Z menoj je bil namenjen iti moj oče. Mama mi 
je pripravila oblačila in jih zložila v kovčke. Ko sva z očetom 
odpotovala, sem se spomnila, da živi v Murski Soboti znanec s 
srečanja pri Sedmerih triglavskih jezerih. Ko sva prišla v Mursko 
Soboto, me je oče vzpodbudil, da poiščem svojega znanca 
Tiborja. Skorajžila sem se in ga v resnici obiskala.      Še isti 
teden me je tudi on obiskal v Turnišču, kamor           sem bila 
nastavljena. Ko sva z očetom prišla v Turnišče, sva videla, da 
šole sploh ni. Nekaj razredov so usposobili v starem samostanu, 
nekaj pa v stari »kavbojski oštariji«. Imeli pa so lepo novo 
gledališko dvorano, seveda brez elektrike. 
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Ko je oče to videl, sva se dogovorila, da me na 
pomlad obišče skupina igralcev s predstavo Pesem 
s ceste. Obljubil mi je, da se bo doma dogovoril in 
me obvestil, kdaj bi bili pripravljeni priti. 
 
Tako se je pričelo. Sklenili so priti ob 
prvomajskih praznikih. Ko so ti končno prišli, smo 
oder pripravili z vsem potrebnim za prihod igralcev. Ko je 
prišel čas prihoda, sem bila v velikih skrbeh glede prevoza od 
vlaka do prizorišča. V vasi je bil edini prevoznik traktorist Vanek, 
ki pa je bil žal odsoten. 
 
Vrnimo se k igralcem, ki so morali iz Medvod do Ljubljane priti z 
večernim vlakom. Takrat ni bilo niti avtobusov niti trolejbusov. 
Ob prihodu v Ljubljano so morali nekje počakati na vlak proti 
Prekmurju, ki je imel odhod ob polnoči. Napotili so se proti 
kavarni Evropa, ki je bila edina v bližini in odprta. Ko so prišli vsi 
igralci tja, se je videlo, da so turistično oblečeni. Vsi so pripravili 
instrumente in začeli so igrati. Tonko pa - ne bodi len - ja 
rekel:»Rezi, pejd, greva plesat!« Lahko si mislite, kaj so si mislili 
tihi obiskovalci kavarne. Ko je prišel čas za odhod proti vlaku, so 
jo složno ubrali proti postaji. »Razkomotili« so se v vagone in 
malo podremali. Nekje pred Pragerskim je vlak iztiril. Po dolgem 

čakanju se je Cita spomnila, da bi se 
rada našminkala in je zato odšla v 
stranišče, kjer bi se še osvežila. V 
stranišču se je nad školjko začela 
šminkati, takrat pa »pljosk« in šminka je 
padla skozi školjko na tla. Cita pa, ne 
bodi lena, je sklenila splezati pod vagon 
in pobrati šminko. Ker je bila suha in 
majhna, je splezala pod »pulmana«, 
kolegica pa ji je zaklicala, naj pohiti. 
Cita se je zato vrnila in jo vprašala:»Kaj 

praviš?« Takoj nato je spet splezala nazaj. K sreči se je vse v 
redu končalo, tudi z vlakom je bilo vse v redu in nadaljevali so 
pot proti Ormožu. Med tem njihovim potovanjem pa sem 
premišljevala, kako naj jih iz vlaka spravim v Turnišče. 
 
Slučajno sem s pomočjo domačinov naletela na voznika 
zapravljivčka, da me je popeljal na postajo v Beltince. Tam sem 
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prosila uradnika na postaji, da je poklical v Ormož, če se morda 
igralci nahajajo na postaji. Pritrdilno je odgovoril, da igrajo in 
pojejo in sporočila sem mu, naj se odpravijo z vlakom proti 
Lendavi. Tam sem pričakovala več možnosti za prevoz. Tudi jaz 
sem morala nazaj proti Lendavi. 
 
Še danes ne vem, na 
kakšen način sem prišla 
v Lendavo. Po razno 
raznih dogodivščinah 
smo dobili prevoz s 
konjsko vprego in 
»dero«, s katero je bil 
kočijaž pripravljen, da 
nas odpelje. Ravnokar 
se je vrnil s polja, kjer 
je trosil gnoj. Po »deri« 
je vrgel nekaj šopov 
slame, po kateri smo 
posedli in se odpeljali proti Turnišču. Med potjo v Radmožancih 
smo naleteli na poroko s fotografom in smo bili vključeni v 
snemanje. 
 
Končno smo prispeli do Turnišča. Vsi igralci so izvlekli 
instrumente in odšli po vasi, ki je bila dolga 2 km. S tem so 
vabili ljudi na predstavo. K sreči je bila dvorana kmalu polna in 
predstava se je lahko pričela. Prav v sprednjih vrstah je sedel 
kaplan, ki je med mašo oznanil našo predstavo. 
 
Po večerji v bližnji gostilni je naš Tonko s svojo kitaro še 
povasoval in prepeval pozno v noč. Med svojim petjem je 
pomagal poravnavati mrliča. Nato je še zapel podoknico vsem 
učiteljicam. 
 
Tako se je končala odisejada medvoških igralcev in lahko so se 
vrnili proti Ljubljani. S solznimi očmi sem gledala njihov odhod, 
ker sem vedela, da moram ostati, toda sklenila sem, da se jim 
bom enkrat pridružila. 

                                                   Nada Tičar, stanovalka 
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                                  Sončni žarek 
 

Vsak žarek  
je obljuba sončnega dne, 

vsak klas  
je obljuba bogate letine, 

vsak nasmeh                                je 
obljuba dobrih odnosov, 

vsaka lepa želja                             
daje moč, da jo uresničimo. 

 
Marija Romih, stanovalka 

 
 
 

 
 

             Izpoved duše 
 
 

Kjer seješ ljubezenKjer seješ ljubezenKjer seješ ljubezenKjer seješ ljubezen, zraste veselje., zraste veselje., zraste veselje., zraste veselje.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WWWWilliam Shakespilliam Shakespilliam Shakespilliam Shakespeeeeareareareare    

 
Kaj je ljubezen? Najplemenitejše čustvo, ki preveva 
človekovo dušo. Kdor ljubi, je blažen. Ljubezen je globoko 
zasejana v duši, je večna, mlada in lepa, strup in veselje. 

    
    

Radost ni v rečeh, temvečRadost ni v rečeh, temvečRadost ni v rečeh, temvečRadost ni v rečeh, temveč    v nas.v nas.v nas.v nas.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Richard WagnerRichard WagnerRichard WagnerRichard Wagner    

 
Kaj je sreča? Za debeluha obložena miza, za skopuha nogavica, 
polna zlata. Ali je to sreča? Sreča ni v rečeh, temveč v nas 
samih. 
 

Veselje je kratkega veka, kot kaplVeselje je kratkega veka, kot kaplVeselje je kratkega veka, kot kaplVeselje je kratkega veka, kot kaplja rose,ja rose,ja rose,ja rose,                                                                                                                            
ko se nasmehne, že umre.ko se nasmehne, že umre.ko se nasmehne, že umre.ko se nasmehne, že umre.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                TaTaTaTagoregoregoregore    
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Vzemi vse, kar ti življenje nudi, za veselje se potrudi, danes si 
vse, jutri si uvela roža. 
Bolan si ti, bolna si ti, a bolan sem jaz od sreče in bridkosti, vrni 
meni pisma, vrni meni življenje moje. 
 

 
Tone Umek, stanovalec 

 
 
 

   Velikonočne vragolije 
 
Na podeželju in med kmečkimi 
gospodinjami je veljalo, katera bo 
nosila večji »jerbas« k »žegnanju«.  
 
Fantje so si privoščili šalo na račun 
kake osovražene gospodinje. 
Skrivaj so v jerbas naložili stare 
čevlje in škornje ter pokrili jerbas z 
lepim prtom.  
 
Tista, ki je nosila k »žegnju«, ni 
pogledala, kaj je v njem. »Jerbas« 
si je naložila na glavo s pomočjo 
svitka in odkorakala proti cerkvi. Med potjo se ji je zgodila 
»smola« in se je spotaknila, da je »jerbas« zgrmel po tleh in se 
prevrnil. Seveda je bila tako osramočena in je zbežala domov.  
 
Tu so nekatere misli povedane s pomočjo pripovedi gospoda 
Janka. 

Nada Tičar, stanovalka 
 
 
 
 

Izlet po hrvaškem Zagorju 
 

Zgodaj zjutraj me je negovalka Monika peljala do Preddvora. Z 
avtobusom smo nadaljevali pot skozi Britof, mimo Kranja, Most, 
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Mengša, Domžal do Trojan. Tu smo se ustavili, popili kavico in 
nadaljevali skozi trojanski predor - mimo Šempetra po dolini 
hmelja naprej mimo Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, zdravilišča 
Rogaška Slatina. Tu je več vrelcev z zdravilno vodo, najbolj znan 
pa je vrelec Donat. Nadaljevali smo do Rogatca, kjer je etnološki 
muzej na prostem. 
 

V bližini Rogatca je državna 
meja, reka Sotla loči 
Slovenijo od hrvaškega 
Zagorja. Reka je imela v 
zgodovini posebno vlogo, 
tukaj sta si jezika sorodna. 
 
Ko smo opravili formalnosti 
na meji, smo nadaljevali do 
Krapine. Tukaj smo si 
ogledali muzej od 

prazgodovine oziroma od velikega poka do najdišča ostankov 
neandertalca, katerih ostanke so našli v bližini Krapine.  
 
Po ogledu smo nadaljevali skozi Stubiške toplice do Stubic. 
Ogledali smo si muzej kmečkega upora iz leta 1573. Tukaj so se 
skupaj borili slovenski in hrvaški kmetje za najosnovnejše 
pravice - pod vodstvom Matije Gubca. Na žalost so bili kmetje 
premagani, vodja Matija Gubec je umrl mučeniške smrti. 
Premagala je premoč graščakov, katera pa še do danes ni 
premagana. Ustavili smo pred veličastnim spomenikom, delom 
kiparja Antona Avguštinčiča. Ogledali  smo si tudi znamenito 
lipo, staro več sto let. Pod to lipo so se včasih dogajale in 
reševale odločilne gospodarske in politične odločitve. V bližini se 
nahaja cerkev sv. Jurija. 
 
Potem smo nadaljevali pot do Kumrovca, rojstnega kraja 
nekdanjega predsednika Jugoslavije Josipa Broza. Tukaj smo si 
ogledali etnološki muzej, staro selo in Titovo rojstno hišo, pred 
katero stoji velik spomenik, delo umetnika Antona Avgustinčiča.  
 
Po ogledu smo odpotovali proti Sloveniji. Na šengejski meji smo 
opravili formalnosti, nadaljevali skozi Bistrico ob Sotli in se 
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ustavili na Bizeljskem. V gostilni Šekoranja smo imeli dobro 
kosilo in se spočili. 
 
Nadaljevali smo mimo Brežic, prečkali reko Savo. Po avtocesti  
naprej Mirna Peč, Ivančna Gorica, Grosuplje in mimo Ljubljane 
do Preddvora. Bilo je mnogo zanimivega, a v tako kratkem času 
si nisem vsega zapomnila. 
 
Hvala organizatorju in prijetni družbi za čudovit dan. 
 

Marija Bliznac, stanovalka 
 
 
 

Pomladanski izlet na Jezersko 
 

Stanovalci našega Doma kar z utripom čakamo na povabilo za 
na izlet in na ostale oglase. 
 
Zato smo se z veseljem odzvali povabilu. S kombijem smo se 
odpeljali proti severu na Jezersko. Že med potjo smo se vsi 
radovedni ustavili pred podružnično osnovno šolo v Kokri in bili z 
veselem sprejeti med šolski živelj. Kako lepo je videti to 
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neomadeževano otročad, kako se z zadovoljstvom prilagaja 
učenju za nadaljnje življenje. Naj jim bo življenje dostojno in 
naklonjeno. 
 
Učenci so nam pripravili program, ogledali pa smo si tudi 
prostore šole in ob odhodu naredili skupinsko fotografijo. 
 
Po okorni, nekdaj avstrijski vijugasti cesti smo se peljali 
navkreber, dospeli do Jenkove kasarne, kjer je muzej. 
Občudovali smo 5oo-letno domačo hišo in  prisluhnili razlagi, da 
so v tem poslopju imeli zaščito in prenočišče popotniki, ki so 
potovali od jadranskega morja do dunajske prestolnice. Prevažali 
so raznovrstno blago. Bog ve, če je tudi Martin Krpan s svojo 
kobilico kolovratil tod okoli, dal prebivalcem kako pest soli… To 
se v ustnem izročilu ne omenja. 
 
Pa smo že pri jezeru na Jezerskem. Prečkamo pot proti Češki 
koči, milo se mi stori, ker ne zmorem več po njej. Pred desetletji 
mi je bilo to še mogoče. Tudi okrog jezera ne zmorem več. 
Gremo pa do gostišča, ki prijetno vabi na dobre sirove štruklje. 
Tudi kavica »po turško« nam je prijala. Sonček se nam je 
smejal. V naših jesenskih letih nam to prav prija. Ura nam kaže 
polovico dneva, moramo se vrniti. Čakali bomo, da ko se nam bo 
spet ponudila možnost, da gremo kam naokrog. 
 
Mogoče, da se bom takrat spet oglasila.   
 

Devetinosemdesetletnica 
 

 
 

                        Veselje podaljšuje življenjeVeselje podaljšuje življenjeVeselje podaljšuje življenjeVeselje podaljšuje življenje 
                                                in utrjuje zdravje.in utrjuje zdravje.in utrjuje zdravje.in utrjuje zdravje.                            
                                                                                                                                                                                    JohnnSymonds UdalJohnnSymonds UdalJohnnSymonds UdalJohnnSymonds Udal    
    
    

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,    
ilustriral Peter Trobec. 
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh 
7. del  

N 
 
Naslednji dan je odnesla maturitetno spričevalo in prijavo za 
smer specialna pedagogika. Rekli so ji, da jo bodo pismeno 
obvestili, če bo sprejeta. Tajnica pa ji je še rekla: 
»No glede na vaše spričevalo, mislim, da lahko trdno upate, da 
boste sprejeti!« 
Zdaj se je Viktorija oddahnila. Nastopile so zaslužene počitnice. 
Zaposlila jo je gospa Marija, njena krstna botra, da bi čez 
počitnice zaslužila nekaj denarja. Za mesec september pa sta s 
Klemenom načrtovala potovanje v Grčijo. Vedno jo je zanimala 
bogata grška zgodovina in njene znamenitosti. Sklenila sta, da si 
bosta te lepote pošteno ogledala. Zelo pa sta si želela kopanje 
na otoku Krfu. 
Hitro se je približeval dan njunega odhoda. 
»Ne morem verjeti, da se mi bo izpolnila moja velika želja. Saj 
ne morem verjeti, da res odhajava,« je govorila Viktorija, ko sta 
se v Trstu vkrcala na sodobno, luksuzno ladjo za Grčijo. Na nič 
nista mislila, vsa sta se predal uživanju in ob vsaki malenkosti 
sta bila neizmerno srečna. Ni jima bilo žal, da sta dva meseca 
pošteno delala, da sta si zaslužila denar za potovanje. Tudi 
domači so jima dali kar nekaj denarja, saj bi brez njih težko 
uresničila svoje sanje. 
 
Ko sta se vkrcala, so jima pokazali njune kajute. Edino, kar je 
želela Viktorija, je bilo to, da imata vsak svojo. Klemen se je s 
tem strinjal, saj je dobro vedel, da sta še vedno le prijatelja, ker 
ima Viktorija svoj pogled na življenje v dvoje in seks pred 
poroko. Zaenkrat mu je bilo dovolj le njena bližina, objem in 
poljub. Tolažil se je s tem, da bo za vse še dovolj časa. Zdaj mu 
je bila glavna skrb le lepo potovanje. Njuni kajuti sta bili druga 
zraven druge in pomagala sta si, da sta prtljago znosila noter. 
Nato sta šla na palubo, da bi spremljala odhod ladje. Tone in 



 23

Kristina sta stala v pristanišču in jima mahala. V očeh ji je 
zasijala drobna solzica, tako je bila ponosna na svojo hčer. 
Vedela, da bo lahko še veliko dosegla. Srečna je bila, da si je 
izbrala življenje ob Tonetu, ki ji je pomagal, da je  vzgojila tako 
dobro hčer. Ko je zdaj premišljevala o vsem tem, je bila zelo 
hvaležna tudi Ani, ki je na Viktorijo zelo dobro vplivala. 
»Adijo, adijo in srečno se vrnita! Naj vaju spremlja sreča!« je 
kričalo njeno srce. 
 
Ko je ladja izginila za obzorjem, sta se odpravila nazaj proti 
domu. Čeprav je bila pred njima še dolga pot, sta bila srečna. Ta 
dan je bil tudi zanju zelo lep. To je bil izlet samo zanju. Srečna 
sta bila, da sta bila sama. Sklenila sta, da bosta to redko priliko 
dobro izkoristila. 
 
Mogočna ladja pa je rezala morske valove in peljala potnike v 
Grčijo. Vreme je bilo čudovito, zato je bila plovba mirna. Ko sta 
odložila prtljago in pripravila posteljo za spanje, sta za nekaj 
časa odšla še na palubo. Dobro sta si jo ogledala in odšla na 
večerjo. Po tem pa sta še malo zaplesala in odšla v Viktorijino 
kajuto. Kar dolgo v noč sta se pogovarjala. Premlevala sta 
dogodke iz preteklih dni, saj sta bila zelo zaposlena in časa za 
pogovor jima je zmanjkalo. 
 
»Zdaj sem pa že zares utrujen, zdaj grem pa spat! Lepo spi in 
kaj lepega sanjaj!« je rekel Klemen in jo objel in poljubil! Komaj 
se mu je iztrgala, saj je začutila, da so njegovi poljubi vedno bolj 
zahtevni. Kar bala se je, da se mu dolgo ne bo več mogla 
upirati. Skoraj potisnila ga je ven in hitro zaprla vrata. Uredila se 
je za spanje in legla. Rahlo pozibavanje ladje jo je takoj zazibalo 
v spanje. 
 
Ko se je zjutraj zbudila, je bilo še zgodaj. Hitro se je oblekla in 
odšla na palubo. Vsa očarana je gledala sončni vzhod. Imela je 
občutek, da se je sonce pojavilo iz morja. To je bil čudovit 
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prizor, ki jo je popolnoma prevzel. Kar obžalovala je, da tega ni 
videl tudi Klemen. 
»Saj res, zbuditi ga moram! Kmalu po zajtrku bomo pristali na 
Krfu!« si je mislila. Hitro je stekla k njemu: »Hej zaspanec! Čas 
bo za vstajanje! Čez pet minut greva na zajtrk!« 
Nato je šla v svoj prostor in pospravila prtljago, da bi po zajtrku 
lahko odšla. Hitro je prišel Klemen, šla sta na zajtrk. Spotoma 
mu je pripovedovala, kako lep sončni zahod je videla. Bil je kar 
malo jezen, da ga ni zbudila.  
»Pokukala sem v tvojo kajuto, a si tako lepo spal, da sem tiho 
zaprla vrata in sama odšla na palubo. Škoda se mi je zdelo, da 
bi te budila! Mislila sem, da ti morda ne bi bilo prav. No za 
drugič bom pa vedela, da tudi ti rad opazuješ lepoto narave. 
Bolje se morava spoznati, da bova vedela, kaj imava rada in kaj 
ne,« se je opravičevala. 
 
Po zvočniku so opozorili potnike, naj se pripravijo na izkrcanje, 
čez dobre pol ure. Klemen in Viktorija sta šla po prtljago in odšla 
na palubo, da bi gledala, kako bo ladja vrgla sidro in zaplula v 
pristanišče. Slonela sta na ograji in Klemen jo je rahlo objel. Ni 
se mu upirala, ko jo je poljubil. Sramežljivo sta se ozrla okrog 
sebe, če ju kdo opazuje. Prihajalo je veliko potnikov, da bi tudi 
oni opazovali pristanek. 
 
Srečno sta se izkrcala na otoku Krfu. Ko sta šla proti hotelu, kjer 
naj bi se nastanila, nista mogla dojeti v kako lep svet sta prišla. 
Pred njima je bilo naselje s hoteli, igrišče, bazeni, za njima pa 
čudovito temno morje, polno različnih plovil. Zelo veličastna je 
bila ladja, s katero sta pripotovala. Vsepovsod je bilo polno 
galebov, ki so iskali ostanke hrane. 
 
Prišla sta v recepcijo hotela MEDITERAN. Prijazna uslužbenka ju 
je sprejela. Dobro je govorila angleško in z Viktorijo sta se 
pogovarjali. Ob prijavi rezervacije, sta pozabila napisati, da 
želita vsak svojo sobo, zato sta zdaj dobila le eno dvoposteljno. 
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Končno sta le uspela dobiti tako, da ni imela zakonske postelje, 
ampak po eno ločeno. Kar malo nerodno jima je bilo, ko sta 
odšla v skupno sobo, nazadnje sta se sprijaznila. 
 
Soba je bila lepa, moderno opremljena, s kopalnico in balkonom. 
Najprej sta šla na balkon in uživala v prelepem razgledom.  Nato 
sta pospravila prtljago. Viktorija je klicala domov in sporočila, da 
sta srečno prispela. Potem sta se osvežila, se preoblekla in odšla 
na kosilo. Pri mizi v hotelu, sta našla dva mlada študenta, ki sta 
pred dvema dnevoma prišla na dopust. Hitro so se spoznali, 
ugotovili so, da se odlično razumejo. Marko in Slavko sta bila 
študenta računalništva, doma iz Maribora. Zmenili so se, da 
bodo dopust preživljali skupaj. Viktoriji je bilo to kar všeč, saj se 
je kar malo bala, da bi bila cel teden sama s Klemenom. Hitro so 
jim tekli dnevi, ker so jih znali dobro izkoristiti. Organizirano so 
hodili na razne oglede, izlete, se kopali, večere pa preživljali ob 
grški glasbi in plesu. Vsi trije so bili zelo kavalirski do Viktorije, 
vsepovsod so jo razvajali. Bila jim je zelo hvaležna, da niso 
tekmovali za njeno naklonjenost. Postali so veliki prijatelji. Da bi 
dalj časa ostali skupaj, sta Marko in Slavko podaljšala bivanje, 
da so se skupaj vrnili domov. 
 
Vkrcali so se na ladjo in kar prehitro pripluli v Trst. Ko so se 
poslavljali, so si obljubili, da se srečajo v Ljubljani, ko se bodo 
začela predavanja. Klemenu je bilo kar žal, da tudi on ne bo 
tam. Njega so že težko pričakovali doma, da bi se posvetil delu v 
delavnici. Klemen pa je na tem potovanju nekaj spoznal. 
Ugotovil je, da Viktorija nikoli ne bo njegova. Saj ga ima rada, a 
to ni ljubezen. Zazdelo se mu je, da jo ovira, da ostaja z njim le 
zaradi dolžnosti. Sklenil je, da jo mora odvezati obljube, ki mu jo 
je dala. Dal ji bo svobodo, a bo lahko živela svoje življenje. Bilo 
mu je neskončno žal, a srce mu je pravilo, da njuna ljubezen 
nima prihodnosti. 
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»Kako sta se imela, popotnika,« so bile Tonetove besede, ko so 
se pozdravili. Kristina je bila radovedna: »Hitro povejta, kako je 
bilo? Sta veliko videla? Kako sta se razumela?« 
»Mami, počakaj, vse boš še izvedela! Zdaj bi si najprej želela 
domov, saj je bilo vse skupaj kar naporno!« 
Prtljago so naložili v avto in se odpeljali proti domu. Klemen in 
Viktorija sta kmalu zadremala, Tone in Kristina pa sta se tiho 
pogovarjala. 
»Meni nekaj ne gre v glavo! Tako dolgo sta bila skupaj, a se mi 
zdi, da med njima ni tiste zaljubljenosti! Kaj pa ti misliš?« 
»Res, tudi jaz vidim, da to ni tisto! Kaj se godi z njima? Skrbi 
me, ker bo vsak čas Viktorija odšla v Ljubljano. Kako bo?« 
 
Tone je zapeljal na bencinsko črpalko, da so šli na kavo, saj so 
jo vsi skupaj potrebovali. Ob prijetnem pogovoru so šli domov. 
Najprej so odložili Klemena. Njegova mami jih je povabila na 
prigrizek. Ko so se poslovili, je Klemen poljubil Viktorijo le na 
lice. Tone in Kristina sta bila še bolj začudena. Sklenila sta, da 
se bo treba z dekletom odkrito pomeniti. 
Viktorija je želela, da bi jo odložila pri Ani. Zelo je potrebovala 
nekoga, ki bi znal prisluhniti njenemu srcu. Hrepenela je po 
zaupnem pogovoru. Seveda sta jo odložila tam. Kar precej 
pozno je bilo že, ko sta se odpeljala domov. 
»No deklica moja, kaj mi boš povedala,« jo je z vprašanjem 
presenetila Ana. 
»Me boš počakala, da se stuširam? Zdi se mi, da sem še polna 
soli in vlažnega morskega zraka. Potem pa bova šli v posteljo in 
vse ti bom povedala.« 
Medtem, ko je čakala, je ugibala, kaj se je zgodilo? Pa je 
nista...? 
»Ne, ne!« To misel je hitro zavrgla. Saj bo kmalu dobila 
odgovore na vprašanja. 
Viktorija je prišla iz kopalnice in šli sta spat. Nekaj časa sta ležali 
čisto tiho, nato pa je dekle začelo: 
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»Verjemi, teta Ana, da sem zelo zmedena! Zdi se mi, da med 
nama s Klemenom ni prave ljubezni. Do njega čutim kot do 
brata, pa tudi on ne kaže posebne navdušenosti. Koliko lepih 
dogodkov sva videla in doživela! On pa je ostal hladen, prav 
malokrat me je objel in poljubil. Jaz vem, da to ni ljubezen, saj 
do njega čutim le neko dolžnost. Drugi pari so se sprehajali z 
roko v roki, se objemali in poljubljali v skritih kotičkih. Zvečer pa 
so šli skupaj v sobe. Midva pa nič, ne to ni tisto! Vedno bolj 
vem, da si me ne želi! Pa tudi jaz ne čutim v srcu tistega ognja 
in hrepenenja, o katerem so mi pripovedovale prijateljice in o 
katerem sem brala. Povej, svetuj mi, kaj naj naredim, saj ga ne 
bi rada prizadela?« 
»Najprej moraš najti odgovor pri sebi. Ga ljubiš, bi lahko celo 
življenje bila z njim. Prav nič mu ne skrivaj, nič ne olepšaj, povej 
mu resnico! Mislim, da bo tako najbolje, saj zveza brez ljubezni, 
propade. Želim si, da to čim prej urediš, tako bo najbolje za 
oba.«  
 
Viktorija je tiho jokala, bala se je, kaj se bo zgodilo. Jo bo 
Klemen res razumel? Ji bo dovolil, da bo spet svobodna? Polna 
neodgovorjenih vprašanj ji je rojilo pa glavi. 
Dolgo v noč se je premetavala po postelji in iskala odgovore. 
Tudi Ana ni mogla zaspati. Zelo rada bi ji pomagala, a to mora 
rešiti sama. 

 (se nadaljuje) 
Olga Marinšek Kepic 
__________________________________________________ 
 

Prisrčno pozdravljeni:Prisrčno pozdravljeni:Prisrčno pozdravljeni:Prisrčno pozdravljeni:    
ga. Berta Strnad, g. Bogomir Kogej ter  
v enoti Naklov enoti Naklov enoti Naklov enoti Naklo ga. Albina Rozman. 

    
Poslovili so se:Poslovili so se:Poslovili so se:Poslovili so se:    
g. Jože Šurc ter  

v enoti Naklov enoti Naklov enoti Naklov enoti Naklo ga. Alojzija Zelič in ga. Marija Zajc – odšla domov.  
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Spoštovani! 
 

Šmarničarji iz Prebačevega pri Kranju smo se pri 
šmarnicah pogovarjali o preživljanju starosti. Spomnili 
smo se  naših dedkov in babic, ki se razveselijo naših 
obiskov in daril, ki jim jih podarimo. Odločili smo se, da 
razveselimo tudi starejše, ki bivajo v Domu starejših 
občanov v Preddvoru. Narisali smo slike, ki vam jih 

pošiljamo.  
 

Želeli bi, da začutite našo prijaznost. Naj vas naš trud 
osreči in prižge iskrico veselja v vašem srcu. 

 
Vse dobro vam želimo šmarničarji! 

 
Luka Kostanjevec, 10 let 

 
 
 

 
 
 
 

Kjer so otroci, je vse sveže in naravno, Kjer so otroci, je vse sveže in naravno, Kjer so otroci, je vse sveže in naravno, Kjer so otroci, je vse sveže in naravno,     
polno barv, topline in življenja.polno barv, topline in življenja.polno barv, topline in življenja.polno barv, topline in življenja.    
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VABILO ZA JUNIJ 2011 - Preddvor 

 
 
o ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v delovni terapiji 
o VAJE ZA VADBO SPOMINA – ponedeljek ob 11. uri v delovni terapiji 
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri  
o KRIŽANKA -  četrtek ob 13.10 uri v delovni terapiji 
o KNJIŽNICA – ponedeljek 12.00–12.30 ure in četrtek od 14.–14.30 ure  
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. nad. – ponedeljek, sreda in petek ob 8.45 uri  
------------------------------------------------------------------- 
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak - 
sreda, 1. junij ob 10. uri v delovni terapiji in  
sreda, 8. junij ob 10. uri v delovni terapiji 
 
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA MUSICA VIVA  
iz Primskovega – 
četrtek, 2. junij ob 16.30 uri v dnevnem prostoru 
______________________________________________ 
PIKNIK S SVOJCI IN PRIJATELJI STANOVALCEV 
(srečelov, razstava ročnih del stanovalcev, otroški 
kotiček, nastop Folklorne skupine OŠ Cerklje,  
ansambel Storžič) – 
sobota, 4. junij ob 11. uri na dvorišču Doma 
___________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV  
v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju (predavanje 
o Triglavskem narodnem parku in sprehod ob jezeru) – 
ponedeljek, 6. junij dopoldne  
_____________________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic  
ponedeljek, 6. junij ob 15. uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
PREDSTAVITEV ROMANA ŠEPET RDEČE ZOFE avtorice Mire 
Delavec (o Josipini Urbančič Turnograjski) - 
sreda, 8. junij ob 19.30 uri na dvorišču Doma 
___________________________________________________ 
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KULTURNI PROGRAM Skupine za samopomoč RESA iz Čirč  
četrtek, 9. junij ob 10. uri v dnevnem prostoru 
___________________________________________________ 
sv. MAŠA -  
petek, 10. junij ob 10.30 uri v Josipinini spominski sobi 
___________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom - 
sreda, 15. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji 
___________________________________________________ 
TOMBOLA – 
sreda, 15. junij ob 10.30 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu 
četrtek, 16. junij ob 11. uri v dnevnem prostoru novega doma 
___________________________________________________ 
SPREHOD do jezera Črnava – 
sreda, 22. junij – odhod ob 9. uri (telovadba odpade)  
___________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikašico Darjo Jelenc - 
četrtek, 23. junij od 9. do 10. ure v 1. in 2. nadstropju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce  
rojene v juniju s harmonikašico Darjo Jelenc - 
četrtek, 23. junij ob 10. uri v dnevnem prostoru 
___________________________________________________ 
SLADOLEDNI PIKNIK s citrarko Francko Šavs – 
sreda, 29. junij ob 10. uri v parku 
___________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic  
četrtek, 30. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
(Iz objektivnih razlogov lahko pride do spremembe programa.) 
 
Program pripravila:  
Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 

Uredniški odbor: 
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor 
Mirjana Debelek, profesorica, zunanja sodelavka 
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VABILO ZA JUNIJ 2011 - enota NAKLO  
 

 
o BRALNA URA s Faniko Pagon  
    ponedeljek ob 10.30 uri v delovni terapiji 
 
o VAJE ZA VADBO SPOMINA  
torek dopoldne v delovni terapiji 

 
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ TROBENTICE  
   z Marijo Jereb in Joži Šiberle 
   sreda - ob 10.30 uri v delovni terapiji  
 
o MOLITVENA URA z  Magdo Gros in Marijo Čadež 
    četrtek -  ob 10.30 uri v kapeli 
 
o ROČNA DELA  
    petek - ob 10. uri v avli 
 
o TELOVADBA  
    torek - ob 8.00 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v pritličju 
    petek - ob 8.00 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v pritličju 
 
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji  
 
------------------------------------------------------------------- 
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE PASTIRČEK iz  
OŠ Simona Jenka Kranj –  
sreda, 1. junij ob 16.30 uri v avli 
___________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV  
v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju (predavanje 
o Triglavskem narodnem parku in sprehod ob jezeru) – 
ponedeljek, 6. junij dopoldne  
_____________________________________________ 
sv. MAŠA  
četrtek. 2. junij ob 10.30 uri v kapeli 
_____________________________________________ 
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PIKNIK S SVOJCI IN PRIJATELJI STANOVALCEV 
(ansambel Mešano na žaru, nastop Folklorne skupine OŠ 
Naklo, ustvarjalna delavnica in frizerski kotiček za otroke, 
peka palačink…) - 
sobota, 4. junij ob 11. uri na trati za Domom 
___________________________________________________ 
PREDAVANJE »Kdo smo in odkod prihajamo« Marko Ogris 
torek, 7. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji 
______________________________________________ 
PLESNI NASTOP »Studio Ritem« - 
torek, 7. junij ob 16.00 v avli 
___________________________________________________ 
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak - 
torek, 14. junij ob 10. 30 uri v delovni terapiji 
___________________________________________________  
NASTOP PLESNE SKUPINE SKOKICE - 
torek, 14. junij ob 16.30 uri v avli 
___________________________________________________ 
GLASBENO PLESNI NASTOP IN RECITACIJE  
UČENCEV 3. razredov OSNOVNE ŠOLE NAKLO 
_____________________________________________    
PEVSKO DOPOLDENE s harmonikašico Darjo Jelenc – 
torek, 
___________________________________________________ 
TOMBOLA – 
torek,  
___________________________________________________ 
(Iz objektivnih razlogov lahko pride do sprememb programa.) 
 
Program pripravila:  
Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

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

 


