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Naj vsak dan s pozornostjo bo prepleten. 
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Postati mati 

 

Ni večje sreče kot prva ljubezen, 

kadar srci dve utripata kot eno, 

isto sonce, iste zvezde, 

isto veselje, poljubi, objemi. 

 

Sreča taka me je obiskala, 

zgrabila sem jo z obema rokama, 

jo čuvala skrbno, jo negovala,  

kot na oltarju sem se darovala. 

 

Sladek občutek enkrat me zbudi, 

spoznala sem, da postala bom mati, 

z besedo ne morem tega opisati, 

kaj takrat se v telesu godi.   

 

Sonce še lepše takrat je sijalo, 

zvezde svetleje svetile so v noč, 

nežna skrivnost je razganjala dušo, 

za majceno bitje je bilo srce. 

 

Olga M. Kepic 
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ŽENE IN MATERE 

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujemo vsako 
leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in 
socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, praznujejo pa ga 
predvsem v bivših komunističnih in socialističnih državah. 

V začetku se je praznoval 19. marca - na pobudo nemške 
feministke in socialistke Clara Zetkin. Za enakopravnost žensk 
se je začela bojevati leta 1889, medtem ko je pobudo za dan, 
posvečen vsem ženskam, dala na Drugi 
mednarodni konferenci socialističnih žensk 
leta 1910.  

Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, 
Nemčiji, Švici in na Danskem, takrat še na 
19. marec. Tudi v Sloveniji so ga 
praznovali, in sicer v Trbovljah.  

Materinski dan pa je neformalen praznik, 
posvečen materam. Praznovanje 
materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga 
praznujejo od leta 1910, v Evropo je 
navada prišla po prvi svetovni vojni.  

Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni 
vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. maj, 
potem pa prestavljen na 25. marec.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenska
http://sl.wikipedia.org/wiki/8._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociala&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nemci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Feminizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Socializem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
http://sl.wikipedia.org/wiki/1889
http://sl.wikipedia.org/wiki/1910
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Danska
http://sl.wikipedia.org/wiki/19._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trbovlje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mati&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
http://sl.wikipedia.org/wiki/1910
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/15._maj
http://sl.wikipedia.org/wiki/25._marec
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V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi 
praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni praznoval, 
danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino 

oznanjenje, torej 25. marca 

 
 

Prišla bo pomlad 

Marec ali sušec - kot je izvirno slovensko ime za tretji mesec 
po gregorijanskem koledarju - je mesec z najmanjšo količino 
padavin. Svoje ime je dobil po rimskem bogu Marsu. 

Na začetku marca praznujemo dan žena, 25. marca pa še 

praznik vseh mater – materinski dan. Tega praznika se veselijo 
tudi otroci, ki svojim mamam radi podarijo drobno darilce ali jih 
razveselijo z lepo rožico. 

Marca pa praznujemo tudi 
gregorjevo. To je praznik 
zaljubljencev, saj se po ljudskem 
izročilu tega dne ženijo ptički. 
Gorenjci radi rečemo, da imajo »ta 
dan ptiči ofcet«. 

19. marca goduje sv. Jožef, varuh 
naših družin. Radi se mu 
priporočamo zlasti  v težkih časih. 
V Sloveniji je prav sv. Jožefu 
posvečeno veliko cerkva. Največja 
je Cerkev sv. Jožefa na Poljanah v 

Ljubljani, ki je zgrajena in opremljena po načrtih slovenskega 
arhitekta Jožeta Plečnika. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_%C5%BEena
http://sl.wikipedia.org/wiki/8._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Marijino_oznanjenje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Marijino_oznanjenje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ime
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_mitologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mars_(bog)
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerkev_sv._Jo%C5%BEefa&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik
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Kmalu  bo  še cvetna nedelja, ki je nedelja pred veliko nočjo. S 
cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na veliko noč, ki 
je največji praznik v krščanstvu in 
uvaja dneve velikega tedna. 
 
Veselimo se velike noči, ko nam v 
soboto zjutraj ministranti prinesejo 
blagoslovljen ogenj, mame pa 
spečemo kruh in sladko potico ter 
pripravljamo pirhe. Prav teh se najbolj 
vesele otroci! Naribamo še hren, skuhamo meso in pripravimo 
ostale stvari za blagoslov, »žegen«.   
 
Še ne davno nazaj so mlada dekleta napolnila jerbase in s 
svitkom na glavah ponosno  nesle »žegen« v cerkev. V jerbas 
smo dali tudi  velik kos črnega kruha, da je živina na 
velikonočno jutro prva dobila blagoslov – majhen košček  
kruha. Posebno smo razveselili teličke, tudi kuža nas je čakal 
pred vrati in seveda tudi mucki. 
 

Najbolj smo se vedno veselili velikonočne procesije, ko smo si 
voščili vesele velikonočne praznike.  
 

Oljsko goro tiha noč pokriva, 
zvezdica nobena ne miglja, 

bleda luna  za oblak se skriva. 
Oh, zakaj  žaluje Oljska gora, 
oh, zakaj vsa zemlja drgeta? 

O, ne vprašaj, le solze pretakaj, 
z Jezusom, ki pot krvav poti … 

 
 
Zato si vesele praznike voščimo tudi mi, stanovalci Doma! 
 

Francka Valjavec, stanovalka 
 

 

Po Gregorju od vsakega vetra sneg kopni. 
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Spominske knjige 
 

Na enem izmed druženj Trobentic smo se pogovarjali o 
spominskih knjigah, ki so se v mestih pojavile  že v 19. 
stoletju. Tam so bili ljudje bolj pismeni, imeli pa so tudi več 
časa za druženje, risanje in pisanje  v spominske knjige. 
Stoletje kasneje so spominske knjige zašle tudi na podeželje. 
 

Zanimivo je bilo slišati, kaj so povedale prisotne. Same – niti 
ena – ni imela spominske knjige, so se pa jih spominjale in 
nekatere so vanje tudi pisale. Stanovalke so povedale, da so 
prave spominske knjige imele šele njihove hčere. Le redke so 
povedale, da so imele njihove hčere tudi dnevnike, kamor so si 
zapisovale svoje skrivnosti in so bili nedotakljivi za vse ostale 
družinske člane – tudi za matere. 

 
Veliko prisotnih pa je imelo beležke, v 

katere so si zapisovale stroške za 
hrano, za elektriko, zapisovale pa so 
tudi, kaj so kupile otrokom za v šolo, 
pa naj so bile to šolske potrebščine ali 
pa obutev in obleka. Včasih so si 
posebej zapisovale, kdaj je kdo od 
otrok končal šolo, kdaj doštudiral, 
maturiral, dobil službo, se oženil. 
Poseben del zapisov je bil namenjen 
pomembnim rojstnim dnevom. Tudi te 

je bilo potrebno zapisati, da niso koga pozabile. Zapisati pa je  
bilo potrebni tudi vse večje izdatke pri hiši: prekritje strehe, 
popravilo vodovoda, zidanje prizidka, izpraznitev greznice in 
podobno, kar se je pač dogajalo pri hiši. 
 
Seveda pa je velika škoda, ker se take beležke izgubijo, saj bi 
jih bilo zelo zanimivo pogledati in morda tudi primerjati s 
sedanjimi. 

Marija Jereb, prostovoljka 
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Spomini 
 
Bil je čas vojne. Seveda se je dotaknil tudi nas. Vlada je delala 
po svoje, mi bi radi drugače. 
 
Dobila sem poziv za delovno brigado v taborišču. Šla sem. V 
Avstrijo. Ni bilo ne vem kako daleč, vendar domov nismo mogli 
in ne smeli. Ubogali smo. Začasno sem bila dodeljena v 
kuhinjo. Povsod so me imeli radi. Verjetno zato, ker sem bila 
prijazna, prikupna in sem vsakogar ubogala. 

  
Nekoč me je dohitel nek mladenič in - meni nič tebi nič – mi 
odprl pest in mi vanjo nekaj dal. Potem je odfrčal naprej. Videla 
sem ga prvič in zadnjič. Pogledala sem, kaj imam v roki. Bila je 
ogrlica. Takih doživljajev je bilo še več, vendar me s tem ni 
prepričal nihče. Takrat sem imela 18 let.  
Spomnim se še dogodka, ki sem ga doživela z nekim bogatim 
Čehom, ujetim vojakom. Vsak teden je prejemal pakete od 
svojih premožnih sorodnikov. Večkrat je na skrivaj, mimogrede, 

ko sem šla z dela v barako, dal kaj tudi meni. Dobrote sem 
razdelila med sostanovalke, ki so se veselile v vseh možnih 
jezikih. Bili smo v dobrih odnosih.  
 
V taborišču sem bila dve leti, potem pa sem ušla.   
 

R.F., stanovalka 
 
 

Pomlad 

 
Zima se ne more posloviti, še 
vedno nam napovedujejo sneg. Se 
pa bliža mesec marec, ki je bil 
vedno že pomladni mesec. Letos pa 
se zima kar podaljšuje. Ko bo 
nastopila koledarska pomlad, 
upam, da se bo zima poslovila. 
 

Časi se spreminjajo.  
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Za dežjem mora sonce biti, za žalostjo veselje priti. 
 

V upanju pa vedno živimo. Sprejeti pa moramo lepo in slabo. 
 

Albina Rupar, stanovalka 
 

 

Da se bliža pomlad, slutijo rože prej kakor človek. 
 

 

Sneg, sneg, sneg! 
 
Bilo je davnega leta 1952. Bila sem še otrok, vendar se še 
dobro spomnim, koliko snega je zapadlo tisto leto. Stanje je 
bilo obupno. Vse življenje je bilo podvrženo snegu. Vsi 
zaposleni so ostali doma in pomagali pri odstranjevanju snega. 
Prav tako je bilo s šolami - pouka ni bilo, kar je bilo nam, 
otrokom, v veliko veselje. 

 
S teto sva imeli majhno, nizko hišo. Nevarno je 
bilo, da bi se pod težo snega hiša podrla. Zato je 
bilo potrebno sneg s strehe čim prej odstraniti. 
Prišli so moški z debelimi vrvmi in sneg razžagali 
ter ga porinili s strehe. 
 
Kot otroku mi je bilo vse, kar se je dogajalo, za zabavo. Ko so 
sneg odstranili s strehe, je bil le-ta enako visoko kot streha. 
Tako sva imeli tunel, skozi katerega sva prišli na cesto in še to 

sva morali po dveh stopnicah iz snega.  
 
Tudi stric je imel manjšo hišo, s katere je bilo prav tako treba 
odstraniti sneg. Bratranec je zlezel na streho in se lotil dela. 
Nekaj časa je delal, dokler se mu je pri čevlju odtrgal podplat. 
Seveda je takoj poklical mene, da bi mu prinesla nekaj, s čimer 
bi si pomagal pri podplatu. Na streho sem mu nesla vrvico, da 
si jo je privezal okrog podplata in čevlja. Ko sem pogledala s 
strehe, da bi se vrnila na tla, sem se močno ustrašila. Streha je 

bila navpična in zelo me je bilo strah, kako bom splezala na tla. 
Obstala sem na strehi in tam obsedela. Kar dolgo sem tako 
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sedela. Bratranec je opazil, da se nikamor ne premaknem. 
Vprašal me je, če ne morem s strehe, jaz pa sem bila »cagava« 
in sem mu zatrdila, da je vse v redu.  
 
Na zasneženi strehi sem sedela gotovo eno uro. Zadnjo plat 
sem imela čisto mokro. Zelo sem bila premražena. Prišla je 
mama in spravili so me na tla. Takoj sem morala na peč, da 
sem se posušila in ogrela. 
 
Ta dogodek me danes spravlja v smeh, takrat pa me je 
navdajal z grozo. 

IMM, stanovalka 

Josip Jurčič 
 

Josip Jurčič je bil eden izmed prvih slovenskih pripovednikov in 
realističnih pisateljev. V slovensko literaturo je uvedel nove 
pripovedne oblike: črtice (Jesenska noč med slovenskimi 
polharji), pripovedke (Spomin na deda), povesti (Domen) in 
romane.  

 
Jurčičev roman Deseti brat štejemo za prvi slovenski roman, 
dramsko delo Tugomer pa za prvo slovensko tragedijo. V svojih 
delih je kot najpogostejšo pripovedno obliko uporabljal dialog. 
Tematika njegovih del so nevsakdanji dogodki in ljudski 
posebneži. V svoja dela je vpletal kmečke značaje in slovensko 
narodno vprašanje.  
 
Jurčič je z Levstikom ustvaril trdne 
temelje in dobre zglede slovenski 

literaturi. Preživljal se je s 
pisateljevanjem, kar je pomenilo 
»revščino« - verjetno je prav zaradi tega 
zbolel in umrl še mlad, star komaj 37 let. 
 
Pa še odlomek iz Desetega brata:    
 

Kako je Krjavelj hudiča  
na pol presekal 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Realisti%C4%8Dni_pisatelj&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crtica_(knji%C5%BEevnost)
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesenska_no%C4%8D_med_slovenskimi_polharji&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesenska_no%C4%8D_med_slovenskimi_polharji&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spomin_na_deda&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Povest
http://sl.wikipedia.org/wiki/Domen
http://sl.wikipedia.org/wiki/Roman
http://sl.wikipedia.org/wiki/Deseti_brat
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tugomer
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensko_narodno_vpra%C5%A1anje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensko_narodno_vpra%C5%A1anje&action=edit&redlink=1
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KRČMAR: Saj ga ni hudiča, kdo ga je pa videl? (Pomežikne 
drugim gostom, kot bi hotel reči, da bodo Krjavlja spet pripravili 
do govorjenja.) 
KRJAVELJ (ves živahen): O to pa to, hudir je pa, hudir. Na 
lastne oči sem ga videl!  
KMETJE (spodbujajoče): Povedi nam, kako je to bilo! 
KRJAVELJ: Saj sem ga jaz presekal, o polnoči sem ga presekal 
na dvoje! 
FRANCE (nejeverno): Kako pa veš, da si ga presekal? 
KRJAVELJ (počasi, poudarja besede): Kaj ne bi vedel, saj je 
dvakrat padlo v morje. Prvič je reklo: štrbunk! Drugič pa se je 
slišalo: štr – bunk! Pa reci potlej, da ga nisem na dva kosa 
presekal!!! 
 

Pripravila M.K., stanovalka enote Naklo 
 

 

Če sušca dolgo sneg leži, to setev močno zamori. 

Če sušca grmi, dobra letina prihiti. 

 

Prešernovka 

 
Tako poimenovanje so mi dali sošolci, saj je naša družina 
stanovala v Prešernovi hiši v Kranju.  
 

V družini nas je bilo šest in od 
štirih otrok smo se kar trije 
rodili v tej znameniti hiši. 
Stanovali smo v prvem 
nadstropju, v pritličju pa je 
bila manufaktura, v kateri je 
bil zaposlen tudi moj oče in 

mu tako ni bilo potrebno hoditi 
daleč v službo. 
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Hiša je bila 8. februarja 1964 spremenjena v spominski muzej, 
saj je pesnik v njej preživel malo več kot zadnji dve leti svojega 
življenja  - od leta 1846 do leta  1849.  

Ko je Prešeren prišel v Kranj, je najel stanovanje prav v prvem 
nadstropju hiše, katere lastnik je bil takrat pivovar Franz 
Mayer.  

Jolanda Jarc, stanovalka enote Naklo 

 

Maškare 

Za pusta smo tudi mi rajali. Pa naj še kdo reče, da se pusta 
veselijo le otroci! 

Nismo pa samo plesali in peli ob zvokih  Zlatkove harmonike, 
ampak smo se tudi našemili – 
nekateri med nami smo si na glavo 

naveznili le kako pokrivalo in si okrog 
vratu zavezali kravato ali šal, 
nekaterim so se zadovoljili le z očali, 
nekateri pa so se prelevili v prave 
čarovnice. 

Da pa je bil pust tak, kot mora biti, smo si privoščili tudi krofe 
in flancate, si sta jih ocvrli animatorka Irma in prostovoljka 
Mija. Ker je ta dan močno snežilo, nas otroci iz vrtca niso mogli 
obiskati.  

Stanovalci enote Naklo 

 

Pepelnica 

Prišla je pepelnica, 
Ostala sem samica, 
Revica brez moža. 

Škoda, da sem čakala! 
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Pepelnica je prvi dan po pustnem torku.  

S pepelnično sredo se začne štiridesetdnevni post, ki je 
priprava na veliko noč. 

Glavna značilnost pepelnice je posipanje s pepelom oziroma 
»pepeljenje«, po čemer je praznik tudi dobil ime. Pri tem 
obredu duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje 
križa. 

Jolanda Jarc, stanovalka enote Naklo 

 
Ljudska 

 
Deklica šla je po vodo, 
z lepo srebrno kanglico. 
In videla je grob odprt, 

tam je ena jamica, 
notri spi moja mamica. 

 
Detece s strahom pokleknilo 
in z milim glaskom zajokalo: 

»Ostani gori mamica, 
da mi boš dala kruheka.« 

 
Mamica modro odgovori: 
»Oh, preljuba hčerkica ti, 

le počakaj ti na me, 
no leto al pa dve.« 

 
 R.F., stanovalka 
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Izlet po Savinjski dolini 

 
Letošnji prvi izlet upokojencev iz Preddvora je bil v Savinjsko 
dolino. 
 
Od Doma do Preddvora me je peljala gospa Sandra nato pa nas 
je iz Preddvora odpeljal avtobus skozi vasi Tupaliče, Šenčur, 
mimo Brnika skozi Moste, Mengeš, Domžale, čez reko Kamniška 
Bistrica, mimo Doba, Vira, Trojan in Šempetra do Žalca. Med 
vožnjo sem opazovala naravo, kako še mirno spi pokrita z belo 

odejo - kot jo je upodobil umetnik krajin Maksim Gaspari. 
 
Ko se je v spodnji dolini Savinje odprl edinstven pogled na 
hmeljska polja, če ravno še v zimskem spanju, smo se 
naenkrat znašli sredi zgodb o napitku iz hmelja in ljudeh iz te 
doline.  
 
Ustavili smo se v Žalcu, centru hmeljarstva. Ogledali smo si 
muzej hmeljarstva in pirarstva Slovenije. Odprt je bil leta 2009. 

Muzej je pomembno središče za celo spodnjo Savinjsko dolino. 
V muzeju so zbrane zgodbe o življenju hmeljarjev nekoč in 
danes, tradicija, povezana s hmeljarstvom, pa je ponovno 
oživela. Objekt je zelo lepo urejen. Povzpeli smo se v peti 
nadstropje, kar po stopnicah, čeprav imajo dvigalo. Ogledali 
smo si video film od začetkov hmeljarstva do danes. Veliko se 
je spremenilo – od veliko ročnega dela nekoč do današnje 
stojne pridelave.  
 
Film poleg gojenja in pridelave prikazuje tudi šege in navade, ki 

so bile povezane z napornim delom hmeljarjev. Vsako leto 
izvolijo hmeljarskega starešin in princeso. Starešina predstavlja 
hmeljevo rastlino, princesa pa plod oz. hmeljevo kobulo. 
Ogledali smo si orodje in stroje iz nekdanjih časov ter otroške 
učilnice. Po končanem ogledu so nam v pritličju, kjer je tudi 
recepcija, pripravili pokušino piva. 
 
Rastlina hmelj spada v družino 
konopljevk in je večletna  

industrijska rastlina, ki izvira iz 
Azije. Prideluje se zaradi vsebnosti 
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grenke lepljive snovi – lupulina. To je rumen prah na krovnih 
listih storžkov, ki vsebuje grenčine in aromatične snovi. V 
hmeljiščih gojijo le rastline ženskega spola; podzemni del je 
korenika, imenovana štor, ki je večletna; nadzemni deli pa so 
steblo oz. trta, listi in zalistniki, imenovani panoge, ter cvetovi 
in storžek – pridelek. Hmelj se obira pozno poleti – od sredine 
avgusta do začetka septembra, ko storži vsebujejo največ 
industrijsko zanimivih snovi. Večino hmelja uporabijo v 
pivovarstvu kot dodatek pri proizvodnji piva, manjši delež pa 
pri izdelavi zdravil, mladi vršički pa se uporabljajo tudi v 
kulinariki. Pri proizvodnji piva je hmelj nenadomestljiva 
surovina, saj daje pivu prijetno zaokroženo grenkobo. 
 
Po ogledu Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva smo pot 
nadaljevali do Vranskega. Med potjo smo malicali. V Vranskem 
smo si ogledali povorko pustnih šem. Bile so zanimive in so 
predstavljaje današnji čas v Sloveniji. Potem smo se napotili v 
Gornji Grad, kjer so nam pripravilo dobro kosilo, ki nam je ob 
zvokih harmonike zelo prijalo. 
 

Po kosilu pa smo imeli pravi pustni karneval. S pustnimi 
šemami smo plesali za debelo repo. Podelili so tudi nakaj 
nagrad za najboljšo masko. Zmagala je Babajaga, ki je bila 
zares izvirna, z dolgim šiljastim nosom. 
  
Po veselem rajanju smo se zadovoljni napotili proti Gorenjski - 
do Preddvora. Do Doma me je pripeljala gospa Anica – hvala 
lepa. Hvala tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi izleta. 
 

M.B., stanovalka 
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Pomlad 
 

Spet pomlad je zacvetela, 
zvonček zjutraj te zbudi, 

okrog tebe pa vesela 
družba praznik tvoj slavi. 

 
Sonca naj pomlad ti vsuje, 

da iz spanja te zbudi, 
s tabo skupaj naj praznuje, 
naj se stran mu ne mudi! 

 
 

 

Spoštovana gospa direktorica! 
 
Bliža se dolgo pričakovani dan, ko se bodo zaključila gradbena 
dela v delu naše stavbe. Res se je malo zavleklo, vendar se 
nam ni zdelo predolgo. Vem, da ste planirali, da bodo z deli 
zaključili prej, vendar se pri gradnji vedno zgodi kaj 
nepredvidenega.  
 
Sem predstavnica stanovalcev v Svetu zavoda in sem lahko ves 
čas spremljala dogajanja že pred samo gradnjo. Ugotovila sem, 
da je bilo izredno veliko dela že pred samim začetkom prenove. 

Koliko razgovorov je bilo potrebno  in koliko vrat je bilo 
potrebno odpreti, da ste dobili vso dokumentacijo. Tu so še 
dogovori s posameznimi izvajalci in še in še … Zato vas 
občudujem, da ste vse to izpeljali. Vem, da so vam pomagali 
tudi sodelavke in sodelavci, vendar je bilo glavno breme na vas. 
Večkrat ste nam rekli, da živite za Turn in da se tudi stanovalci 
počutijo dobro. Rezultat pa se vidi na tej prelepi stavbi, ki nam 
jo bo gotovo marsikdo zavidal.  
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Velikokrat sem vas opazovala že zjutraj, ko 
ste prihajali v službo in je bilo kljub 
prijaznemu pozdravu in nasmehu vaše lice 
zaskrbljeno, kajti bili ste že v gradnji … 
 
Sedaj se že vidi, kaj je nastalo. Vsi smo 
veseli novih prostorov, ki so popolnoma 
drugačni od prvotnih. Zato se vam v imeni 
vseh stanovalcev, ki bomo zaživeli v 
prenovljenih prostorih, iskreno 
zahvaljujemo! 
 
Še enkrat hvala! 

IMM, stanovalka 
 

 

 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 

ilustriral Peter Trobec 

PROSTOVOLJKA SEM 
 
O prostovoljstvu se veliko piše in govori. Prostovoljstvo je 
zaželeno. Poznam prostovoljke, ki obiskujejo stanovalce v 
domovih za starejše osebe. Zapisano je, da prostovoljka s 
svojim delom premaga lastno osamljenost, polepša si dan, 
koristno porabi svoje znanje in izkušnje. In vse to je res. 

 
Kot prostovoljka hodim v Dom starejših občanov Naklo že 

četrto leto. Po vzorcu narodne pesmi SLOVENKA sem, pravim, 

da PROSTOVOLJKA sem in prostovoljka čem ostati. Odločitev ni 

bila težka in ni mi žal, saj sem ves čas službovanja delala sicer 

z mlajšo populacijo kot sedaj.  

Zelo bi bilo zaželeno, če bi se dalo pritegniti mlajše upokojenke 

ali pa tudi osnovnošolsko mladino. Ti sicer pridejo kot 

nastopajoči in stanovalcem polepšajo dopoldne, a lepo bi bilo, 
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če bi posamezniki odločili, da obiščejo posamezne, morda bolj 

osamljene starostnike.  

Redno, vsakih štirinajst dni pridem v Dom. Odgovorne 

uslužbenke hitro napolnijo sobo z udeleženci, večinoma so na 

vozičkih ali s hojicami. Rekli smo, da smo pri bralnih urah. 

Samega branja in pogovora o pomenu branja je bilo malo. 

Zanimali so jih pogovori, razlage o dogodkih in podobno. Uro 

sem popolnila z raznimi dejavnostmi, ki so jih bolj ali manj 

lahko opravili. 

Ob razmišljanju, kako bi lahko delo postalo zanimivejše, sem 

predlagala, da se imenujemo  Pogovorna skupina Lastovke. 

Simbolično  predstavljajo lastovke, ki so zapustile dom, z 

razliko, da se ne vrnejo. Prav o lastovkah je bilo lepo napisano 

v septembrski številki glasila Klas 2012. 

Pogovori in razgovori so glavne teme. Sledimo dogajanjem, ki 

nas zanimajo Radi poslušajo dogodke z raznimi živalmi in 

podobno.  Nekateri radi tudi zapojejo. To sem  izrabila za prvo 

novembrsko  uro in povabila v skupino dve kolegici, ki radi 

prepevata in tako je cela skupina navdušeno pela. Pa se 

prostovoljstvo širi! 

Fani Pagon, prostovoljka 

 

 

VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta 

15. del 

 
 

 
Težko bi opisali srečo, ki je sijala na Kristininem obrazu, ko je stopila pred 
domačo hišo.  

»Kako je lepo doma, ko se po tako dolgem času spet vrneš! Ne morem 
vam povedati, kako sem srečna. Šele zdaj vam lahko povem, da sem bila 

trdno prepričana, da ne bom nikoli več prišla domov. Viktorija, hvala ti za 
tvojo veliko skrb. Brez tebe se verjetno ne bi več vrnila!« 



 18 

Zajokala je, hči pa jo je objela in ji prigovarjala , da bo še vse v redu, 

samo morala bo ubogati in se paziti, kot so ji to povedali zdravniki. 
 

Nato je šla k Jerneji, ki se je babice zelo razveselila. Ves čas je k nje 

stegovala svoje ročice, dokler jo ta ni vzela v naročje. 
Viktorija je rekla  Jani, da bo zdaj poskrbela še za babico. Ta je bila 

vesela, da bo lahko pomagala, saj je imela Kristino rada, prav zaradi 
njene dobrote. 

 
Ko so prijetno kramljale, sta prišla Monika in Matej. Spet je bila družina 

srečna in tudi Mateja so vzele za svojega, saj je bil zelo prijeten, priden in 
pozoren fant.  

 
Viktorija ponoči spet ni mogla spati. Spet so jo zasuli spomini in skrbi. 

Močno je jokala, saj je spet enkrat spoznala, kako veliko napaka je 
naredila, ko se je odpovedala Pavletu. Spoznala je, da bi veliko lažje 

reševala vse probleme, če bi imela ob sebi moškega, ki bi ji nudil pomoč. 
Ob težkih časih pa bi imela ramo, kjer bi se lahko zjokala. Zdaj pa je za 

vse sama. Šele proti jutru je vsa utrujena zaspala. 

Monika in Matej sta zjutraj odšla v šolo, Viktorija pa z Jernejo v Zavod, 
Jana pa je ostala pri Kristini. Monika je rekla mami, naj ji da denar, da bi 

si šla kupit obleko za maturantski ples. Zmenila se je z Izabelo, da bo šla 
z njo. Viktoriji je bilo prav in dala ji je napisan ček, hči bo napisala le 

znesek. Vprašala jo je, če se je že odločila, kakšne barve naj bo obleka. 
Monika je rekla, da se bo odločila šele, ko bo obleke videla. Odločila se je 

le, da obleka ne bo črna, ker ji ne bi pristajala k črnim lasem. Viktorija je 
bila prepričana, da ji bo Izabela prav svetovala, pa tudi hčerki je zaupala. 

 
V Zavodu so Viktorijo po dolgem času zelo lepo sprejeli. Ugotovili so, da 

se je postarala in shujšala od prevelikih skrbi. Zasmilila se jim je in vsak ji 
je hotel pomagati. Vprašali so jo tudi, če rabi kakšna denarna sredstva. To 

je odločno odklonila, saj ji  je zagotovila, da z denarjem nima skrbi, ker je 
Pavle zelo radodaren in dobro skrbi za svoji hčeri. 

 

Viktorija je bila nad skrbjo sodelavcev kar presenečena. Že prej je vedela, 
da jo cenijo in jo imajo radi. Take solidarnosti pa ni pričakovala. Kar 

verjeti ni mogla, da so lahko tuji ljudje lahko tako dobri in prijazni. Šele 
zdaj se je zavedala, da se ji obrestuje vse tisti, dar je delala celo življenje. 

Vedno je bila pripravljena poprijeti za vsako delo, vsem je pomagala ali 
jim svetovala. Vse to so ji zdaj sodelavci z dvojno mero vračali. 

 
Sredi dopoldneva je telefonirala domov, da se je prepričala, kako se imata 

mama in Jana. Govorila je z obema in prepričana je bila, da je vse v redu. 
Jana je lahko pospravila obe stanovanji. S Kristino pa sta kar dolgo 

poklepetali ob kavici. Biti pa je morala zelo prepričljiva, da je Kristini 
dopovedala, da ne sme prav nič delati. Na to se mora privajati počasi, ko 

se bo navadila, kakšno obremenitev lahko prenese njen vzpodbujevalec. 
Težko ji je bilo to dopovedati, a bila je razumna ženska, da se je 
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prilagodila. Pa tudi Jana je bila pravi diplomat, da jo je znala pravilno 

zaposliti. Dogovorili sta se, da bo Kristina počasi pregledala predale v 
omarah, kjer je bilo polno listkov, čekov, položnic, kartic in podobne 

navlake. Vse to je bilo potrebno urediti in Kristina je sklenila, da bo to 

počasi naredila. Morala pa je obljubiti, da bo veliko počivala. Hitro je 
minilo dopoldne in vrnila se je Viktorija z Jernejo. Iz Zavoda iz kuhinje je 

prinesla kosilo. Jana in Kristina sta sedli za pripravljeno mizo in jedli. Ko je 
Viktorija opazovala svojo mater pri jedi, ni bila zadovoljna. Pojedla je zelo 

malo in to jo je zaskrbelo. Odločila se je, da mora kupiti kakšne vitamine, 
da bo mama dobila boljši tek  in ne bo tako oslabela. 

 
Izabela in Monika pa sta preživeli čudovito popoldne. Najprej sta šli na 

lahko kosilo in kavico, da sta se zmenili, kaj bosta sploh kupili. Odločili sta 
se, da bosta poiskali prav vse od čevljev, nogavic, perila in obleke. Bili sta 

trdno prepričani, da bosta vse dobili. 
Šli sta v znan butik. Tam sta si ogledali vse polno oblek za maturantke. 

Obema naenkrat je padla v oči prekrasna nebeško modra obleka, 
okrašena s srebrnim okrasjem. Bila je čudovita, prav nekaj posebnega. Ko 

jo je Monika oblekla, so jo Izabela in prodajalka nista mogli nagledati. Bila 

je na eni rami gola, z dolgimi plisiranimi rokavi, tudi krilo je bilo rahlo 
plisirano, do tal, pas pa s čudovito srebrno kombinacijo. Bila je precej 

dolga, zato se nista mogli takoj odločiti zanjo. Ko pa sta si jo do 
potankosti ogledali, sta se odločili in jo kupili. Izbrali sta še nežno modro 

perilo in čipkaste hlačne nogavice kožne barve. Zdaj so jima manjkali le še 
čevlji. Kar precej trgovin sta obredli, nazadnje sta dobili lahke srebrne 

salonarje, s srebrno visoko peto. Izabela je vztrajala, da sta kupili še 
majhno srebrno torbico-pismo.  

Zvečer sta bili zelo utrujeni, a zadovoljni. Hitro sta šli pojest tople 
sendviče in sok, potem pa domov. 

 
Ko je Monika prinesla domov vse, kar sta kupili, je mami zahtevala,da se 

obleče in se jim pokaže. Ko se je pojavila pri mami Kristinini v dnevni 
sobi, je vsem zastal dih, tako je bila lepa. Vse so priznale, da sta zelo 

dobro izbrali. Monika je poklicala očeta in se mu zahvalila, ker je dovolil 

Izabeli, da je šla z njo. Povabil jo je, naj naslednji dan pride k njemu, ker 
ima nekaj zanjo. Kar nekaj časa ga je pripravljala do tega, da bi ji izdal, 

kaj jo čaka. A bil je trden in ji ni povedal. Kar ni mogla iti spat, tako je bila 
radovedna, a tudi mami ji ni vedela povedati, kaj ji je oče pripravil. 

 
Moniki je počasi teklo dopoldne v šoli. Zelo težko se je zbrala, saj ji je v 

mislih ves čas odmevalo vprašanje, kaj jo čaka. Vsa vesla je hitela k očetu 
v kliniko. Poslal jo je v stanovanje k Izabeli, naj ji pomaga pripraviti 

kosilo. On bo čez dobre pol ure zaključil službo in bo prišel domov. Ko sta 
pripravljali kosilo, sta prijetno kramljali. Izabeli je povedala, kako so doma 

pohvalili njuno izbiro maturantske obleke. 
»Veš Izabela, kar ne morem verjeti, da sva naleteli prav na to obleko. Zdi 

se mi, da sem jo že izoblikovala v svoji glavi. Res sva imeli srečo! Pa veš, 
o čem še večkrat premišljujem? Ali se spomniš najinega prvega srečanja 
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in mojega obnašanja? Poglej, kako pa je zdaj drugače, saj sem v tebi 

našla dobro prijateljico. Res sem vesela, da mi takrat nisi zamerila! Moram 
ti povedati, da so najina potepanja po trgovinah, zame nekaj najlepšega. 

Hvala ti za vse!«  

 
Prišel je oče in hitro so pojedli. Nato so se vsi trije odpravili v mesto. Oče 

je bil ves čas nekam skrivnosten. Ustavili so se pred trgovino s 
FORDOVIMI avtomobili. Vstopili so. Prodajalec jih je peljal do nebeško 

modrega malega modela. Dal jim je ključ in odprl vrata. Monika je z 
odprtimi usti zijala v očeta in v avto. 

»Draga hčerka, to je moje presenečenje, avto je tvoj. Podarjam ti ga za 
tvojo pridnost in dobro spričevalo!« 

»Hvala, oči, hvala!« 
Več ni mogla spraviti s sebe od presenečenja. Sedli so v nov avto in se 

odpeljali po mestu. Nato je oče odpeljal Moniko z novim avtom domov, 
Izabela pa je šla za njima s svojim, da bi se potem lahko odpeljala nazaj 

domov. 
 

Ko sta Kristina in Viktorija videli Pavletovo darilo, se jima je milo storilo. 

Kot že večkrat, je tudi zdaj Viktorija spoznala svojo veliko napako. Ostala 
je brez besed, saj je komaj požirala solze, ki so jo dušile. Spet se je znašla 

babica in vse skupaj povabila v hišo na sok.  
 

Pavle je hitro stekel v stanovanje po Jernejo. Prinesel jo je k ostalim. 
Oklepala se ga je z vso močjo, s tem je hotela dokazati, kako ga ima rada 

in kako ga pogreša. Prijetno so se pogovarjali kar dolgo časa. Tudi Izabela 
se je dobro vživela in zdelo se je, da so srečna družina. Koliko so si imeli 

povedati, le Viktorija je bila bolj redko besedna, saj jo je zelo bolelo srce. 
Ko sta oče in Izabela odhajala, se jima je Monika še enkrat zahvalila za 

vse, oče ji je rekel: 
»Želim, da boš srečno vozila in da boš zdaj imela več časa za sestrico. Pa 

da jih boš večkrat peljala, tudi mamico in mamo! Oglasite se kaj in 
nasvidenje!« 

 

Ko sta odšla, je mama Kristina očitajoče pogledal svojo hčer. Ta pa ji je 
rekla: »Nič ne reci, saj vem, kaj boš povedala. Ja, mami, vem, bila je 

moja velika napaka. Otrokoma sem vzela čudovitega očeta, sebi pa 
dobrega moža. Zdaj mi je ostal le prijatelj.« 
 

Olga Marinšek Kepic 

 

http://www.najdi.si/multimedia/?previewParam=4u04IJcnEuCiAuVDuTz0F0AQikYR%2B37P&referer=http://www.najdi.si/najdi_slike.jsp?q=pti%C4%8Di&o=20&maxHitsPerGroup=2147483647&tab=img
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VABILO za marec 2013 - enota NAKLO 

 
 

o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA  

od ponedeljka do petka ob 11.30 uri v avli enote Naklo  

o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb  

sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

o MOLITVENA URA  z Magdo Gros in Marijo Čadež  

četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
o ROČNA DELA  

petek ob 10.15 uri v avli enote Naklo 
o TELOVADBA   

torek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo 

petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo 
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon  
ponedeljek, 4. marec ob 10.30 uri  

in ponedeljek, 18. marec ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo  
___________________________________________________________ 

VAJE ZA VADBO SPOMINA  
torek, 5. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

___________________________________________________________ 

PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  
četrtek, 7. marec ob 15. uri v avli enote Naklo 

_____________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ -  

V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi  
ponedeljek, 11. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

_____________________________________________________ 
POEZIJA IN GLASBA – kulturni program učencev OŠ Šenčur – 

torek, 12. marec ob 10. uri v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak  
sreda, 13. marec ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo 

___________________________________________________________ 
KONCERT PEVSKEGA ZBORA IZ KOKRE 

sobota, 16. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

___________________________________________________________ 
TOMBOLA 

torek, 19. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 

NASTOP PLESNE SKUPINE MIŠKE –  
ponedeljek, 25. marec ob 16.30 uri v avli enote Naklo 
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ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom  

torek, 26. marec ob 10.30 uri v delovni  terapiji enote Naklo 
________________________________________________________________ 

V  primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.  
 

 

VABILO za marec 2013 - DSO Preddvor 

 
 

o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ  
Šmarnice – vsak drugi ponedeljek ob 10.15 uri; 

Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze  - torek ob 10.15 uri;  
Sončnice – sreda ob 10.30 uri;  

Nageljni – četrtek ob 9.15 uri  
o MOLITVENA URA   

petek ob 10.30 uri v pritličju gradu 
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA   

ponedeljek in petek ob 7.45 uri v pritličju gradu 

o JUTRANJA TELOVADBA   
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu 

o KNJIŽNICA – ponedeljek, sreda, petek od 8.30 – 9.00 ure v delovni 
terapiji 

o DRUŽABNA URICA s harmonikarjem Janezom Požarom – 
petek ob 15. uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu (od 8.3. dalje) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 4.  marec ob 10.30 uri v mali jedilnici 

_____________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ - 

V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi  
četrtek, 13. marec ob 10. uri v mali jedilnici 

___________________________________________________________ 

TERAPIJA in AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI (društvo 
Ambasadorji nasmeha) 

sreda, 13. marec ob 10. uri v prvem nadstropju gradu 
sreda, 27. marec ob 10. uri v delovni terapiji 

 

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak   

sreda, 20. marec ob 13. uri v mali jedilnici 
___________________________________________________________ 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce rojene v marcu  
s harmonikarico Darjo Jelenc  

četrtek, 21. marec ob 13. uri  
___________________________________________________________  
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PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  

četrtek, 21. marec od 14.00 do 15.00 ure v gradu 
_____________________________________________________ 

VELIKONOČNA  MAŠA 

velikonočni ponedeljek, 1. april ob 15.30 uri v jedilnici 
___________________________________________________________  
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

Program pripravila:  
Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
 
 

Polepšaj si dan! 
Navdušujejo naj te svetoloba, ljubezen, dobri 

ljudje in dobre stvari.  
Polepšaj dan vsem ljudem okrog sebe! 

 Več ti pravzaprav ni treba storiti,  
da bi tudi sam bil srečen. 

Phil Bosmans 

 

 
 
 

___________________________________________________________ 

 

Uredniški odbor: 
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor  

Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka 


