
K L A S 
Glasilo Doma starejših občanov  

Preddvor in enote Naklo 
 
letnik 21, št. 173                                marec 2011 
 

 
    

Če ima o pustu sonce moč,Če ima o pustu sonce moč,Če ima o pustu sonce moč,Če ima o pustu sonce moč,    
mrzla bo velika noč.mrzla bo velika noč.mrzla bo velika noč.mrzla bo velika noč.    
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IIIIskrene čestitke stanovalcem,skrene čestitke stanovalcem,skrene čestitke stanovalcem,skrene čestitke stanovalcem,    
ki praznujete v marcu!ki praznujete v marcu!ki praznujete v marcu!ki praznujete v marcu!    

 
 

g. Frančišek Čarman – 2. marec 
ga. Apolonija Boncelj – 3. marec 

ga. Ivana Zor – 4. marec 
ga. Jožica Jesenko – 5. marec 
ga. Franca Vehar – 6. marec 

g. Zvonimir Zupančič – 6. marec 
g. Ivan Velikanje – 8. marec 
g. Aleksa Gavrič – 10. marec 

ga. Stanislava Grošelj – 10. marec 
ga. Marija Roblek – 14. marec 
g. Anton Narat – 15. marec 
ga. Jožefa Švab – 15. marec 

ga. Marija Brankovič – 21. marec 
g. Gabrijel Rak – 23. marec 

ga. Marija BLiznac – 24. marec 
g. Milan Strugar – 24. marec 

ga. Ljudmila Podbevšek – 27. marec 
_________________________________________ 

 

Enota NakloEnota NakloEnota NakloEnota Naklo – ga. Agatija Kostić – 4. marec 
ga. Frančiška Jelar – 7. marec 
ga. Matilda Kuralt – 14. marec 
ga. Marija Rozman – 25. marec 
ga. Marija Zajc – 25. marec 
ga. Jolanda Jarc – 31. marec 
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8. MAREC – MEDNARODNI DAN ŽENSK 
    

    

KAKO RASTE MAMA 
    

Najprej je sama tema, Najprej je sama tema, Najprej je sama tema, Najprej je sama tema,     
najprej je velik nič, najprej je velik nič, najprej je velik nič, najprej je velik nič,     

potlej je majcena deklica potlej je majcena deklica potlej je majcena deklica potlej je majcena deklica     
in iz nje ljubek deklič.in iz nje ljubek deklič.in iz nje ljubek deklič.in iz nje ljubek deklič.    

    

    
Iz njega mamica zraste,Iz njega mamica zraste,Iz njega mamica zraste,Iz njega mamica zraste,    
a raste dolgo in mnogo let, a raste dolgo in mnogo let, a raste dolgo in mnogo let, a raste dolgo in mnogo let,     
potem pa je to kar naenkrat potem pa je to kar naenkrat potem pa je to kar naenkrat potem pa je to kar naenkrat     
in jaz pridem na svet.in jaz pridem na svet.in jaz pridem na svet.in jaz pridem na svet.    

    

    
Iz mamice zraste mama Iz mamice zraste mama Iz mamice zraste mama Iz mamice zraste mama     
bogvekdaj, karbogvekdaj, karbogvekdaj, karbogvekdaj, kar    nekega dne, nekega dne, nekega dne, nekega dne,     
ko še sama ne ve, da ji pada ko še sama ne ve, da ji pada ko še sama ne ve, da ji pada ko še sama ne ve, da ji pada     

prvi sneg na lase.prvi sneg na lase.prvi sneg na lase.prvi sneg na lase.    
    

    
Ko jaz odrastem, raste Ko jaz odrastem, raste Ko jaz odrastem, raste Ko jaz odrastem, raste     
mama počasi nazaj, mama počasi nazaj, mama počasi nazaj, mama počasi nazaj,     

dokler babica ne postane dokler babica ne postane dokler babica ne postane dokler babica ne postane     
in pride z vnuki v raj.in pride z vnuki v raj.in pride z vnuki v raj.in pride z vnuki v raj.    

    

Tone Pavček 
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Sušec 
 

Izvirno slovensko ime za marec – SUSECZ – sušec srečamo v 
rokopisu Martina iz Loke leta 1466. Uporabil ga je tudi Primož 
Trubar. Jurij Dalmatin je v Bibliji leta 1584 uvedel ime brezen, ki 
ga potem srečujemo do sredine 19. stoletja, takrat tudi kot 
breznik. 
 
Marec je mesec, ko se počasi topi zadnji sneg in ko se »ženijo« 
ptički, predvsem pa je to mesec nestrpnega pričakovanja 
pomladi. 
 

Pa še nekaj pregovorov, povezanih z marcem: 
 

 

 

Če sušec prah okrog pometa, prav dobro letino obeta.Če sušec prah okrog pometa, prav dobro letino obeta.Če sušec prah okrog pometa, prav dobro letino obeta.Če sušec prah okrog pometa, prav dobro letino obeta.    
    

Marec grmi, lakota beži.Marec grmi, lakota beži.Marec grmi, lakota beži.Marec grmi, lakota beži.    
    

Če se sušca da orati, bo treba aprila Če se sušca da orati, bo treba aprila Če se sušca da orati, bo treba aprila Če se sušca da orati, bo treba aprila 
jokati.jokati.jokati.jokati.    
    

Kar sušca zeleni, se rKar sušca zeleni, se rKar sušca zeleni, se rKar sušca zeleni, se rado posuši!ado posuši!ado posuši!ado posuši!    
    

Če sušca grmi, dobra letina prihiti.Če sušca grmi, dobra letina prihiti.Če sušca grmi, dobra letina prihiti.Če sušca grmi, dobra letina prihiti.    
    

 
Pregovore izbrala Mimi Romih, stanovalka 
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Bili smo na Škotskem, v Ulstru in na Irskem 
 
Škotska je pokrajina z znamenitim Škotskim višavjem, od koder 
izvirajo številni miti in legende. 
 
Toda Škotsko višavje se mi zdi bolj gričevje, poraslo s travo in 
vresjem. In kje so naša višavja - Pokljuka, Mežaklja, Komna in 
Krvavec - s prostranimi gozdovi in pašniki? Na Škotskem je 
veliko dobro ohranjenih in vzdrževanih gradov. Znani pa so tudi 
škotski klani, ki se medsebojno razlikujejo v nošenju karirastih 
kiltov. Barve v karu so pretežno črne, rdeče, rumene in oranžne. 
Seveda moram omeniti tudi številne pube (gostilnice), ki slovijo 
po točenju znanega škotskega viskija. 

 
Ljudje so vljudni, prijazni in ustrežljivi. 
Vljudnost pričakujejo tudi od  obiskovalcev. 
Besedi prosim in hvala sta nekaj vsakdanjega. 
Ni presenetljivo, da je bil prav Sean Connery 
najboljši James  Bond!  
 
V Ulstru nam je mlada vodička pripovedovala 
o bojih med katoliki in protestanti. Ulster je 
pokrajina na severozahodu Irske, pripada pa 
Veliki Britaniji.                                                                    
 
In že smo v zeleni Irski. Simbol te države je 

zelena triperesna deteljica. Ne morem si kaj, da se v povezavi z 
Irsko ne bi spomnila čudovite povesti  z naslovom Sedem nas je. 
To je povest o sedmih nezakonskih otrocih, od katerih je vsak 
imel drugega očeta. Med njimi je bila tudi deklica, ki je postala 
filmska otroška zvezda. 
 
Pred odhodom pa sta nam vodička in njen spremljevalec ob 
spremljavi na kitari zapela še pesem o prodajalki rib Molly 
Malone. 
 
S temi mislimi naj se poslovim od Irske in se vrnem v našo 
preljubo Slovenijo.                                              

Nada Tičar, stanovalka 
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Janičar 
 

            Kaj čakaš, paša, kaj stojiš, 
             vas to napasti se bojiš. 
Kot burja sem smo privihrali, 
   podrli mesta, poteptali 
in ti kot hrabri janičar 

                     podžigal v nas si bojni žar. 
 

                Od zmage vodil si do zmage, 
                    tovariše svoje drage. 

            A zdaj stojiš, se obotavljaš 
      in nečeš boj in nas ustavljaš. 
    Čuj, punta tabor, ves kriči, 
       po plenu krvni hrepeni. 

 
Počakaj, kaj se ti mudi. 

 Če moja mati še živi, rad vedel bi, 
                   to rad vedel bi popreje, 
            še danes, ljubim jo brez meje. 
         Poglej tam med drevjem hišo belo, 

ali ne vidiš tam kapelo, 
   to moja je preljuba vas, 

  pred njo stojim zdaj tujec jaz. 
 Tu moja je mladost in vsi spomini, 
                        tu bili so me uplenili, 

                              za janičarja vzgojili. 
 

Gorje ti, moja vas gorje, 
zabode handžar si v srce. 

 
 

   Partizan 
 

                           Pod smreko v gozdu pokopan 
                           počiva partizan neznan 
                           in ptičica siničica mu dela kratek čas. 
 
                           Vpraša partizanček mlad: 
                           »Kaj videla si, mi povej, 
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hudo mi je v samoti tej.« 
»Na polju več ne orje plug, 
zdaj konec kmetovih je muk,  
stnišče traktor je oral, 
ne konj ne kmet ne bo garal.« 
 
Ko pride drugič ptičica nazaj, 
partizan vpraša: 
 »Kaj videla si, mi povej, 
hudo mi je v samoti tej.« 
»Na progi polno je brigad, 

                           Lopate, krampi se iskre, 
                           vsi delajo, se vesele.« 

 
                           Zavzdihne partizanček mlad, 
                           kako bi bil med njimi rad. 
 
                           Ko tretjič ptičica vrne se nazaj, 
                           povpraša partiznanček mlad: 
                           »Kaj hudo mi je v samoti tej.« 
                           »Vse ljudstvo dela in gradi, 
                           da si ustvari lepše dni. 
                           Za kar si ti življenje dal, 
                           bo narod zdaj nadaljeval 
                           in ko preteklo let bo pet, 
                           pri nas spremenil se bo svet.« 
 
                           »Zdaj ne želim več od tod, 
                           ker narod moj gre pravo pot.« 

 
 

Pesmi po spominu povedala Karolina Tomc, stanovalka 
 
 
 

Kratek izlet v okolico Kranja 
 
 
Takoj po zajtrku smo se zbrali na domskem dvorišču, kjer nas je 
že čakal avtobus. 



 8

 
Gospa Irma je preverila, če smo vsi prijavljeni navzoči. Potem 
smo potovali proti Naklem, kjer so se nam pridružili še 
stanovalci tamkajšnjega Doma. Našim spremljevalkam so se 
pridružili tudi dijaki šentviške gimnazije iz Ljubljane. 
 
Za spremstvo sem dobila prijaznega dijaka Urbana. Pogovarjala 
sva se, kako je danes  v šoli. Povedal mi je, da dobro napreduje 
in mi zaupal, da bi bil rad  - če Bog da - zdravnik. Želim mu, da 
se mu želja izpolna. Je pa velika razlika med sedanjo šolo in 
tisto pred več šestdesetimi leti, ko sem jaz hodila v šolo. 
 
Potem smo nadaljevali pot do Kranja. Na 
Zlatem polju smo si ogledali cerkev sv. Modesta 
in mozaik umetnika patra Ivana Marka Rupnika. 
Gospod župnik nam je pojasnil vsebino 
mozaika, vsak detajl posebej pomeni del 
Jezusovega življenja. Po ogledu nas je 
presenetil pevski oktet pod vodstvom gospoda 
Naceta Gorjanca. Zapeli so nam nekaj naših 
slovenskih pesmi. 
 
Potem smo nadaljevali pot do Crngroba, na 
turistično kmetijo pri Marku. Tu smo dobili 
dobro malico, ocvirkovo potico in kuhano vino, 
se dobro okrepčali in spočili ter nadaljevali pot 
proti Domu v Preddvoru. 
 
Med potjo proti domu smo se poslovili od naših 
spremljevalcev - dijakov. Lepo se jim 
zahvaljujem za tako pozornost in sočutje do nas 
starejših in jim še enkrat želim veliko zdravja, 
napredovanja v življenju, predvsem pa, da se 
jim želje uresničijo. 
 
 
                                                                Marija, stanovalka 

 
 

Če v marcu letajo mušice, v aprilu vzemi rokavice.Če v marcu letajo mušice, v aprilu vzemi rokavice.Če v marcu letajo mušice, v aprilu vzemi rokavice.Če v marcu letajo mušice, v aprilu vzemi rokavice.    
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Pesem 
 

O, kak lepa si narava, 
ko te gledam vsaki dan, 

kadar zjutraj zarja vstaja. 
 

Ko pa toplo sonce vzhaja, 
ljudje, gozdovi in polja, 
vse se veseli življenja. 

 
Ko pa se izteče dan 

in ko sonce gre od nas, 
žalostno je srce moje, 
za en dan starejši bom. 

 
Pa vseeno nam je lepo, 

                                   pa karkoli je že bilo. 
 

Pesem neznanega avtorja je za vas izbrala 
Vida Kuhar, stanovalka 

 
 

 
Tudi stanovalci Doma v Preddvoru smo počastili 

spomin na našega sina Slovenstva 
 
 
Imeli smo kulturni dan - s proslavo Prešernovih pesmi in s 
spominom na življenje našega velikana. 
 
V dnevnem prostoru Doma se nas je zbralo vse polno 
stanovalcev in nastopajočih. Uvodne besede je povedala socialna 
delavka Mojca Sajovic. Vodila je tudi ves celotni program in ga 
povezovala s spremno besedo. 
 
Med posameznimi točkami nastopajočih  se je oglašala citrarka 
Francka Šavs, da je popestrila besedne izvajalce. Vsem 
nastopajočim je sledilo splošno odobravanje s ploskanjem in 
pohvalami. K naši proslavi so poleg nas, stanovalcev, dodale svoj 
delež tudi prostovoljke z recitacijami in besedami. Vsi izvajalci 
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smo bili bogato nagrajeni z odobravanjem in zadovoljstvom. 
 
Delovna terapevtka Irma Čebašek 
nas je navdušila  z idejo, da z  istim 
programom obiščemo še našo enoto v 
Naklem. Določila je dan in uro 
odhoda s kombijem. 
 
Odšli naj bi v sredo, in sicer ob 9. uri 
zjutraj. Vsi pripravljeni smo se  zbrali 
ob točno določenem času in ko smo 
prišli v Naklo, nas je gospa Irma 
zopet razporedila in pričakali smo 
tamkajšnje stanovalce. Veliko so jih  
pripeljali na invalidskih vozičkih. 
Nekaj je bilo tudi njihovih prostovoljk, 
ki so sodelovale v naši proslavi. 
 
Tudi ta proslava je uspela in vsi – nastopajoči in poslušalci – smo 
bili zadovoljni. Vsi smo se potem še pogostili s kavo, sokom in 
piškoti. Zelo zadovoljni smo odšli proti Domu v Preddvoru, kjer 
nas je pričakalo kosilo. 
 
Vsi si želimo še takih srečanj in tkanja prijateljskih vezi. 
  

Nada Tičar, stanovalka 
 
 
 

Šli smo na izlet 
 
Kar hitro je minil mesec januar. 
 
Obiskali so nas dijaki iz Škofijske gimnazije v Ljubljani. K meni 
in moji sostanovalki sta prišli dve dijakinji, doma iz Naklega. 
Imeli smo si veliko povedati. Bili sta radovedni, kako se imamo v 
Domu. 
 
Naslednji dan pa so se dijaki odpeljali z nami na izlet. Iskat smo 
šli še stanovalce v Naklo. Potem smo se ustavili v Kranju na 
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Zlatem polju in si ogledali novo cerkev, zelo dragocen mozaik in 
jaslice. Gospod župnik nam je razložil, kakšni umetniki so 
izdelovali mozaik. Z nami so bili tudi slavni pevci z Nacetom 
Gorjancem. Zapeli so nekaj cerkvenih pesmi. Bilo je zelo lepo.  
Nato smo se odpeljali še v Crngrob, kjer se na hribčku lepo vidi 
znamenita cerkev. V gostišču so nas postregli  z zelo okusnim 
prigrizkom in pijačo. Za slovo so nam pevci zapeli še eno pesem, 
potem pa smo se odpeljali z avtobusom priti Domu. Izlet je 
organizirala gospa Irma, ki je poskrbela tudi za avtobusni 

prevoz. 
 
V februarju smo praznovali še zadnji božični 
praznik – svečnico in se poslovili od jaslic. 
Naslednji dan ima god sveti Blaž, ki ga zato v 
Sloveniji in v alpskih deželah upodabljajo z 
dvema svečama.. 
 
Ako na svečnico burja vleče, bo dobro leto,Ako na svečnico burja vleče, bo dobro leto,Ako na svečnico burja vleče, bo dobro leto,Ako na svečnico burja vleče, bo dobro leto,    

ako pa jug, bo slabo.ako pa jug, bo slabo.ako pa jug, bo slabo.ako pa jug, bo slabo.    
    

Francka Valjavec, stanovalka 
 

 
 

Pogovarjali smo se o igračah 
 

 
Moja mama je bila šivilja, oče pa oglar in 
drvar. Oče je znal vse. Iz škatle za cikorijo in 
»špulc« za sukanec  je nam, otrokom, naredil 
voziček. V tem vozičku sem vozila svojo 
punčko. 
 
Punčko pa mi je naredila mama. Blago je 
napolnila s krpami in oblikovala glavo in telo. 
Sešila je še oblekice. Za vsak praznik je moja 
punčka dobila novo obleko. Če je ni dobila, sem bila žalostna, pa 
tudi huda. 
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 Ljudmila Kovač Mikelj 
 

 
Ata je bil po poklicu čevljar. Pri šivanju je rabil sukanec, ki je bil 
navit na »špulce«. S praznimi  »špulcami« smo se igrali otroci. 
Teta Micka nam je sešila punčke. 
 

Marija Križaj  
 
 
Imela sem celulozno punčko. Prinesel mi jo je 
Miklavž. Imela je dve lepi oblekici. Zelo sem 
pazila nanjo, da se ji ni kaj zgodilo. Kasneje sem 
jo dala sinu, da se je z njo igral. Njemu pa se je 
žal pokvarila – razbila. 
 

Slavka Sajovic 
 
 

Nismo imeli veliko igrač. Znajti smo se morali sami, saj jih 
takrat nismo kupovali. Tudi mi smo porabili prazne »špulce« in iz 
njih naredili vrtavke. 
 

Cilka Kuralt 
 
 

Tudi mi smo bilo mladi 
 
 

Rodila sem se v Dvoru pri Žužemberku. V družini nas je bilo 
devet otrok. Vsi smo morali delati. Imeli smo kmetijo in 
kolarstvo (bognar). Ata je izdeloval kolesa za vozove. V šolo 
sem hodila na Dvor. 
 
S šestnajstimi leti sem odšla od doma v Kranj. V Kranj sem šla 
sama, z vlakom. Tam sem dobila službo in stanovanje. Delala 
sem v tekstilnih tovarnah - v Inteksu in kasneje v Tekstilindusu. 
Najprej sem delala za stroji, kasneje pa sem dobila delo v 
kuhinji. 
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Lunar Vera, stanovalka enote Naklo 
 

 
Rodila sem se v Kranju, v Prešernovi 
hiši. Bili smo trije otroci. Najstarejša 
sestra je bila rojena v Laškem. Oče je 
bil izučen trgovec in je v Kranju dobil 
novo službo v trgovini Kokelj. Nad 
trgovino so bila stanovanja in družina se 
je preselila v Kranj.  
 
Tam sva se rodila jaz in brat. Leta 1950 
so se na občini odločili, da bodo v tej 
hiši naredili Prešernov muzej. Dali so 
nam stanovanje v bloku. 
 
Pred leti sem si šla ogledat Prešernovo 

hišo v Kranju. Sama sem si ogledala vse prostore in obujala 
spomine na otroštvo. Zelo sem bila ganjena. 
 

Jolanda Jarc, stanovalka enote Naklo 
 
 
Rojena sem v Retečah pri Škofji Loki. Bilo nas je šest otrok. 
Imeli smo kmetijo. Za vsako delo sem prijela. Sprva sem šla 
zelo nerada v hlev, ker sem se bala krav. Potem sem se navadila 
in moje delo je bila molža krav. Na začetku, ko se učiš, te bolijo 
prsti in ti mleko »šprica« mimo vedra. Kasneje pa se navadiš. 
 

Ljudmila Kuralt, stanovalka enote Naklo 
 
 
 

Moj rojstni kraj je zelo majhna vas z le nekaj hišami  - Pikajce 
na Medvedjem Brdu v bližini  Godoviča. V vasi smo včasih imeli 
osnovno šolo, danes je tam center za osnovnošolske tabore. 
Šola je bila zelo majhna. Imeli smo le tri razrede in eno 
učiteljico. Ker smo bili takrat pod Italijo, je bila šola italijanska – 
govorilo smo le italijansko. 
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Spomnim se, ko sem bila zaprta, 
ker sem v sliko Mussolinija metala 
kredo. Takrat je v razred stopila 
učiteljica.  
 
Ko sem bila po pouku zaprta, sem 
ušla skozi okno domov, zato sem 
bila naslednji dan še enkrat. 
 

Frančiška Grujič, stanovalka 
enote Naklo 

 
 
 

Danes rečemo, da so otroci zelo »brihtni«. Tudi včasih smo bili, 
vendar nismo imeli toliko možnosti šolanja in pridobivanja 
različnih informacij, kot jih imajo danes. V današnjih časih veliko 
izvemo iz televizije, radia, časopisov, računalnika… 
 

Ljudmila Podjed, stanovalka enote Naklo 
 
 

 
 

Pustna  pesem iz šolskih dni 
 

 
Pojdimo ulovimo pusta, dPojdimo ulovimo pusta, dPojdimo ulovimo pusta, dPojdimo ulovimo pusta, da nam dece ne pohrusta,a nam dece ne pohrusta,a nam dece ne pohrusta,a nam dece ne pohrusta,    
jopič rdeč, zelene hlače, a v rokah raglje ropotače,jopič rdeč, zelene hlače, a v rokah raglje ropotače,jopič rdeč, zelene hlače, a v rokah raglje ropotače,jopič rdeč, zelene hlače, a v rokah raglje ropotače,    
a na glavi dva roga, huj, pa kakšen nos ima,a na glavi dva roga, huj, pa kakšen nos ima,a na glavi dva roga, huj, pa kakšen nos ima,a na glavi dva roga, huj, pa kakšen nos ima,    
brke take kot ščetine, bojmo se ga, kadar zine,brke take kot ščetine, bojmo se ga, kadar zine,brke take kot ščetine, bojmo se ga, kadar zine,brke take kot ščetine, bojmo se ga, kadar zine,    
bojmo se ga, kadar stopi in nas z dolgo šibo lopi.bojmo se ga, kadar stopi in nas z dolgo šibo lopi.bojmo se ga, kadar stopi in nas z dolgo šibo lopi.bojmo se ga, kadar stopi in nas z dolgo šibo lopi.    
    

    
    
Če se kdo mu zakrohoče ali če Če se kdo mu zakrohoče ali če Če se kdo mu zakrohoče ali če Če se kdo mu zakrohoče ali če kdo zajoče,kdo zajoče,kdo zajoče,kdo zajoče,    
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brž ga čez koleno zvije, živo uro  mu navije.brž ga čez koleno zvije, živo uro  mu navije.brž ga čez koleno zvije, živo uro  mu navije.brž ga čez koleno zvije, živo uro  mu navije.    
Nič ne vpraša, nič ne reče, kdor mu uide, kdor mu uteče,Nič ne vpraša, nič ne reče, kdor mu uide, kdor mu uteče,Nič ne vpraša, nič ne reče, kdor mu uide, kdor mu uteče,Nič ne vpraša, nič ne reče, kdor mu uide, kdor mu uteče,    

tega ujame in pohrusta, le pustimo v miru pusta.tega ujame in pohrusta, le pustimo v miru pusta.tega ujame in pohrusta, le pustimo v miru pusta.tega ujame in pohrusta, le pustimo v miru pusta.    
    

Angela Likar, stanovalka 
 

 
 

               Kurent 

Kurent (tudi korant) je značilna 
pustna maska s Ptuja in okolice, v 
pustnem času nastopajo na 
tradicionalnem kurentovanju. Po 
izročilu kurenti s poskakovanjem 
in s hudim truščem (zvonjenjem) 
iz dežele odganjajo zimo in zlo, 
vanjo pa  kličejo pomlad ter dobro 
letino. 

Kurenti imajo na sebi ovčjo kožo 
ter pripete zvonce. Na glavi imajo 
rogove in trakce ter dolg rdeč 
jezik. 

 
    
                    Krofi za pusta hrustaKrofi za pusta hrustaKrofi za pusta hrustaKrofi za pusta hrusta    
                                                ležejo v usta!ležejo v usta!ležejo v usta!ležejo v usta!    
 

 
 
 
 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 
ilustriral Peter Trobec. 

O bralni uri v enoti Naklo 
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Ne morem verjeti, da se pri bralnih urah srečujemo že leto in 
pol. Tudi udeležba je  zadovoljiva, saj pride vsakokrat pol 
udeležencev, ki prikorakajo sami, nekaj pa jih prijazne 
uslužbenke pripeljejo in »parkirajo na njihovih mercedesih«. 
Skupaj jih je kar okoli      
12 do 15 stanovalcev vsakokrat. 
 
Ugotavljamo, da nam ure skupnega druženja kar hitro minejo, 
saj ne beremo celo uro. Beremo le 10 – 15 minut, potem pa se 
veliko pogovarjamo. Ura je sestavljena tako iz branja, 
pripovedovanja o dogodkih, ki so vezani na teme, o doživljajih, 
rešujemo kviz z enostavnimi vprašanji, dopolnjujemo besedila 
pesmi in jih zapojemo. Na povedani začetek pesmi morajo 
stanovalci nadaljevati besedilo. Neverjetno veliko pesmi poznajo 
in znajo; značilno za večino pa le nekaj kitic. Pri zastavljenih 
ugankah se trudijo, da rešijo vprašanje. »Mučim« jih tudi z 
ugotavljanjem pomanjkljivosti -  na primer med dvema slikama.  
V glavnem so kar uspešni. Na koncu zaključimo s kakšno 
primerno in razumljivo šalo. 
 
Nikoli jih ne pozabim spomniti, naj se veliko gibljejo, če jim 
pogoji omogočajo, naj se veliko pogovarjajo in, če se le da, tudi 
kaj preberejo. 
 
Ne odkrivamo »tople vode«, imamo se pa prijetno in zadovoljni 
zaključimo vsako, skupaj preživeto uro. 

 
F. Pagon, voditeljica bralnih ur, prostovoljka 

 

VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh 
4. del  

 
 

Tone je veliko časa preživel pri Kristini. Viktorija ga je imela zelo 
rada, pa tudi on jo je razvajal. Zdaj so že vsi v vasi vedeli za to 
ljubezen. 
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Zdaj je Kristina spet začela delati pri gospe Mariji. Hčerko je 
vozila s seboj v Ljubljano. Njena nekdanja soba jo je že čakala, 
tam je zdaj čez dan spala Viktorija. drugače pa je bila v delavnici 
v stajci. Vse so jo imele rade. Kristina pa je zdaj dobila boljše 
delo, pakirala je posteljno perilo, šivala kakšne gumbe in kakšno 
malenkost sešila na stroj. Za snažilko pa je gospa najela mlado 
dekle Ivico. Ta je tudi večkrat popazila na Viktorijo. 
Kristina je gospe povedala vse o Tonetu in Ani. Brez pomislekov 
ji je tudi priznala, da sta s Tonetom par in da večkrat čez noč 
ostane pri njen.  
»Dobro te razumem, Kristina, nič nisi v dobrem položaju. 
Vztrajaj, če imaš Toneta rada! Toliko ga že poznam, da vem, da 
je poštenjak. Rad ima tebe in Viktorijo, to pa tudi največ šteje. 
Veš, zelo težko je vzgajati otroka brez moške pomoči. Potrpi, 
močno verjamem, da se bo vse uredilo samo po sebi. Bodi dobra 
in poštena in Ana bo kmalu videla, da ti je storila krivico. Jaz te 
že dolgo poznam in lahko rečem, da si pridna delavna in 
poštena. Poglej, saj si v življenju že kar nekaj dosegla. Najbolj 
pa mi je všeč, da si dobra mati. Svetujem ti, da se s Tonetom še 
ne poročiš, ker boš s tem Ano še bolj razjezila. Če ga imaš rada, 
ti nobeden ne bo očital, če ne bosta mož in žena. Včasih je taka 
zveza še bolj trdna kot pa zakon. Vedi pa, da ti jaz vedno stojim 
ob strani. Če boš imela težave, se bova pogovorili in jih rešili.« 
Kristina je bila Mariji hvaležna za razumevanje in podporo. 
Leta so hitro tekla, dan je bil enak dnevu, prav nič se ni 
spremenilo. Viktorija je bila stara že šest let in pripravljala se je 
na vstop v šolo. Tone je bil še vedno več pri Kristini kot doma. 
Ana je spredvidela, da te ljubezni ne bo mogla preprečiti, zato je 
popustila. Zdaj so se kar dobro razumeli, največ pa je k temu 
pripomogla Viktorija. Toneta je klicala »ati«, Ano pa tetka. Vse 
je osvojila s svojo ljubkostjo. Bila je zelo lep otrok. Okrogel 
obrazek z velikimi očmi so obkrožali svetli, skodrani lasje. 
Velikokrat  je sedla v Anino naročje in hotela, da jo češe. Ta ji je 
vedno ustregla in ji oblikovala različne pričeske. Vsem pa je bila 
najbolj všeč takrat, ko je imela spleteni dve kiti. Ta zaupljivost 
je med njima rodila veliko ljubezen. Ana je naredila vse, da bi ji 
le ustregla. Dostikrat je zvečer pritekla s spalno srajco v rokah 
in rekla, da bo spala pri tetki Ani. Njej so bile take noči všeč, ko 
sta skupaj ležali in dolgo v noč klepetali. Tudi Tone in Kristina 
nista imela nič prosti, saj sta bila srečna, ko sta ostala sama s 
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svojo ljubeznijo. Tako je bilo ponavadi vse sobote, ko so potem 
v nedeljo lahko malo poležali, ker jim ni bilo treba od doma.  
 
Karel pa s svojo drugo ženo Marijo ni bil zadovoljen. Rodila mu 
je sina, ki je bil tudi star že šest let. Žena je nekje izvedela, da 
je Kristina rodila hčer in večkrat mu jo je oponesla. Velikokrat 
sta se prepirala in v tej hiši ni bilo sreče. Večkrat je zahajal v 
gostilno in s prijatelji pil in igral karte. Domov je hodil pozno 
ponoči, večkrat tudi pijan. Nekega večera je v njegovi postelji 
spal sin in takrat se je preselil v sobo za goste. Nikoli več ni 
našel poti nazaj k ženi. Bil je užaljen in večkrat je rekel: »Vrgla 
si me iz zakonske postelje, nikoli več ne bom spal s teboj! Ne 
čudi se, če si bom poiskal drugje tisto, kar nimam doma.« 
Res je začel iskati tolažbo pri različnih ženskah. Ljubezen je celo 
plačeval. Ženske, ki so rade imele denar, so ga sprejele v svojo 
posteljo. Edina stvar, ki mu je še kaj pomenila, je bila služba. 
Močno se je zavedal, da bo brez denarja čisto propadel. Sin in 
žena sta se mu čisto odtujila, sin ga je komaj poznal. Za tako 
stanje je bila kriva tudi žena. Saj je sinu govorila same slabe 
stvari o očetu. 
Kadar je bil Karel pijan, ga je začela gristi vest. Spominjal se je 
Kristine in njene ljubezni, predvsem pa je sanjal o svoji hčerki. 
Neštetokrat je sklenil, da ju bo obiskal in vsaj izvedel, kako je 
hčerki ime. Zelo mu je bilo žal, da ni znal ceniti vsega, kar mu je 
nudila Kristina.  Zato je večkrat sanjal, da ga njena ljubezen 
čaka. Ob takih trenutkih potem nekaj časa ni pil. Zavedal se je, 
da mora na obisk trezen in urejen. 
 
Neko nedeljo je zbral pogum in se odpravil v Dvor h Kristini. 
Sama je bila doma, ko je pozvonil pri vratih. Ko ga je zagledala, 
je ostala brez besed. Pred očmi se ji je zavrtel čas, ki ga je 
preživela z njim. Spomnila se je dolgih noči, ko ga je vsa srečna 
čakala, nazadnje pa sploh ni prišel. Pri srcu jo je zabolelo, ko se 
je spomnila, koliko je pretrpela, ko je izvedela, kako je z njim. 
Vseeno mu je dala roko in ga povabila v hišo. 
»Kako pa, da si našel pot k nam? Se ti ne zdi, da si malo dolgo 
hodil, da je minilo skoraj sedem let, ko si bil zadnjikrat tukaj. 
Ne, Karel, pusti naju pri miru in odidi! Zdaj sem si življenje 
uredila in prosim, da to spoštuješ. Prosim te, da tudi Viktorije ne 
begaš, ona ima drugega očeta in o tebi ne ve nič. Nikoli ji ne 
bom povedala zate. Prosim, ne uniči nama sreče! Lahko 
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počakaš, da jo boš videl, rekla ji bom, da si moj znanec. Le za to 
uslugo te prosim, odidi iz najinega življenja. 
 
Karel je nekaj časa premišljeval, kako naj se odloči. Vedel je, da 
ima Kristina prav. Naj gre življenje dalje, saj se je zavedal, da je 
storil mnogo hudega in nima pravice zahtevati očetovskih pravic. 
Prosil pa je, da bi smel videti Viktorijo. Medtem ko je čakal, da bi 
prišla domov, je Kristini iskreno povedal vse o svojem življenju. 
Priznal je, da jo je zelo prizadel, pa tudi sebe. Žalostno je 
povedal, da nima več doma, ne žene in ne sina. Prosil je, če mu 
lahko oprosti. Prišla sta Viktorija in Tone. Kristina je predstavila 
Karla kot znanca, ki se je oglasil na kratek obisk. Tone je takoj 
ugotovil podobnost med obiskovalcem in deklico. Malo ga je 
zaskrbelo, kaj če se bo Kristina odločila za očeta svoje hčerke. 
Ko pa je videl, kako se stvari razvijajo, se je pomiril.  
Karel se je kmalu poslovil. Vedel je, da ne sme razdreti te 
družine. Videl je, kako se Tone obnaša do obeh žensk, mala pa 
ga kliče: »Ati!« 
Poslovil se je in skoraj zbežal, ko je videl tri srečne ljudi. Šele 
zdaj je spevidel, kaj je izgubil. Sklenil je, da bo šel domov in 
skušal spet osvojiti Marijo in sina. Prisegel si je, da bo pustil 
alkohol in poskušal rešiti svojo družino. Viktorija je odšla spat, 
Tone pa je rekel Kristini: 
»To je bil Viktorijin oče! La po kaj je prišel? Bi rad razdrl našo 
srečo? Kristina, prosim, ne dovoli mu!« 
Ona je prišla k njemu, ga objela in rekla: »Ne boj se! Veliko mi 
pomeni naša sreča, nihče jo ne bo ogrozil. Nič se ne bo 
spremenilo in Karel ne bo več prišel k nam!« 
Nežen poljub je potrdil njene besede. 
 
Zdaj je Viktorija že obiskovala zadnji razred osnovne šole in 
treba se je odločiti, kako naprej. Kristina je še vedno delala pri 
gospe Mariji, ki je zelo pozitivno vplivala na njeno življenje. 
Kadar se ni mogla odločiti, je prav ona vedno našla pravo 
rešitev. Tudi zdaj, ko se je odločala Viktorijina usoda, je znala 
prav svetovati. Spoznala je, da deklico zanima zgodovina in 
prepričala je Kristino, da mora v gimnazijo, da bo šla potem 
študirat za profesorico zgodovine. Viktorija je bila odlična 
učenka, zato je bila brez težav sprejeta na gimnazijo. V šolo se 
je vozila z avtobusom, domov pa je večkrat prišla s Tonetom in 
mamo, ki sta se vozila z avtom. Skupaj so šli k Tonetu na kosilo, 
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ki ga je pripravila Ana. Ta je bila zdaj doma, imela je hudo 
astmo in so jo invalidsko upokojili. Spoznala je, da je Kristina 
dobra ženska, zato ni več nasprotovala bratovi zvezi z njo. Po 
svojih najboljših močeh je pomagala, da so prijetno živeli, za vse 
je kuhala, prala in likala. Zdelo se je, kot bi se hotela odkupiti, 
da se Kristina in Tone nista poročila prav zaradi nje. Sama nikoli 
ni iskala moškega. Življenje, kakršno je živela, ji je bilo všeč. 
Zdaj je imela več časa in zelo rada je brala. Knjige ji je Viktorija 
nosila iz knjižnice, ona jih je pa kar požirala. Zaradi tega je 
postajala razumevajoča, spoznala se je na marsikaj. Prav zaradi 
tega sta si bili z Viktorijo zelo blizu in med njima je zraslo 
prijateljstvo. Zato sta včasih ure in ure klepetali. Ana je postala 
dekletova zaupnica, ker je imela zelo lepo lastnost, da je vse, 
kar sta se pogovarjali, znala obdržati zase. 
 
__________________________________________________ 
 

    
Prisrčno pozdravljeni:Prisrčno pozdravljeni:Prisrčno pozdravljeni:Prisrčno pozdravljeni:    

 
ga. Jožica Jesenko, g. Anton Zaplotnik, ga. Ivana Baloh,  

ga. Bjelica Vučenovič, ga. Pavla Hausmaister,  
ga. Marija Ogrinc ter  

v enoti Nakloenoti Nakloenoti Nakloenoti Naklo – g. Aleksandar Velkov in Terezija Aljančič. 
 

Poslovili so se:Poslovili so se:Poslovili so se:Poslovili so se:    
 

ga. Terezija Raspet, ga. Ana Kuhar, ga. Mery Regancin,  
ga. Angela Peterc (odšla domov) ter  

v enoti Nakloenoti Nakloenoti Nakloenoti Naklo – g. Jožef Štrukelj (odšel v drug Dom) in  
ga. Albina Podbevšek (odšla domov).  

 
 
 
 



 21

 
 
 

VABILO ZA MAREC 2011 
- enota NAKLO - 

 
 
o BRALNA URA s Faniko Pagon  
    ponedeljek ob 10.30 uri v delovni terapiji 
o VAJE ZA VADBO SPOMINA torek ob 13. uri v del. terapiji 
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ z Vladko Eržen in Marijo Jereb 
    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 11. uri v delovni terapiji 
o JUTRANJA TELOVADBA  
    torek -  ob 8.00 uri v 1. nad. in ob   8.45 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  
----------------------------------------------------------- 
 
TOMBOLA – 
torek, 1. marec ob 10.30 uri v avli 
________________________________________ 
 
SPENJANJE GLASILA KLAS  
torek, 1. marec ob 13. uri v delovni terapiji  
________________________________________ 
 
MAŠA –  
četrtek, 3. marec ob 10.30 uri v kapeli 
________________________________________ 
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PUSTOVANJE  –  
obisk maškar iz vrtca Naklo, harmonikar Zlatko in 
cvrtje flancatov - 
torek, 8. marec dopoldne  
________________________________________ 
 
NASTOP PLESNE SKUPINE SKOKICE 
ponedeljek, 14. marec ob 15.45 uri a avli 
________________________________________    
 
KULTURNI PROGRAM UČENCEV OŠ NAKLO – 
torek, 22. marec ob 10.30 uri v avli 
________________________________________ 
 
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE OŠ Naklo – 
za datum se še dogovarjamo 
________________________________________ 
 
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 
(Iz objektivnih razlogov lahko pride do spremembe programa.) 
 
 

 
 
_________________________________________________________ 

 
Uredniški odbor: 

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

Za interno uporabo. 
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