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Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje jemati. 
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 PRAZNIK 
 

Turoben dan, 

iz megle dež prši, 

hribi so zakriti, 

narava, kot da spi. 

Danes je vseh mrtvih dan, 

vseh tistih, ki so že odšli, 

ne vrnejo se nikdar več,   

spomin na njih pa še živi. 

Na grobovih mnogo sveč gori, 

vse je prekrito z rožami, 

sem in tja ljudje hitijo, 

da spomin na mrtve počastijo. 

Vse to početje zame smisla nima, 

zakaj častiti mrtve, če so živi tu, 

zakaj nositi kupe sveč in rož? 

Morda pa živi čaka na pomoč! 

Olga Kepic 
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Gradnja je zaključena 
           
Gradnjo so zaključili, stroji so utihnili in vrvež je potihnil. Kaj se 
dogaja?  

 
Iz stare stavbe je nastala nova. To je naš DOM. Na prvi pogled 
izgleda, da to ni Dom starejših v Preddvoru, pač pa letovišče 
nekje ob morju. Vse želje so se nam uresničile. Zaključuje se 
projekt energetske sanacije, projekt prenove dostopne ceste s 
parkiriščem in projekt notranje prenove. Res, vsa čast 
delavcem, saj so se trudili po najboljših možnih močeh. Njihov 
delavni dan ni trajal samo osem ur, ampak je bil po potrebi 
bistveno daljši. Občutek sem imela, da je bilo najhujše na strehi 

- ali je pripekalo močno 

sonce ali pa je močno 
deževalo. Tudi ostali so 
se enako trudili. Prav 
tako njihovi nadrejeni, 
ki so morali vse to delo 
ves čas nadzorovati in 
voditi. S pomočjo enih 
in drugih je nastala čisto 
nova stavba, Dom 

starejših občanov 
Preddvor, katerega nam 
bo marsikdo zavidal.  

 
Da pa je vse potekalo tako kot mora, je zaslužna naša 
direktorica, gospa Andreja Valant. Vem, da marsikatero noč ni 
mirno spala, saj je bila vsak dan - od jutra do večera - prisotna 
v Domu. Ni ji bilo težko pospravljati na terasi in morda še kje. 
Občudujem jo, da ji je uspel tako velik projekt, katerega se ne 
bi lotil marsikateri moški. Vem, da so ji pomagali tudi vsi 

sodelavci, glavna zasluga pa je njena. 
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Tudi pri selitvi je bilo težko. Fantje, ki so to delali, so morali 
imeti izredno moč in potrpljenje. Vsak stanovalec je imel 
drugačne želje. Vendar je tudi to minilo, potrpeti pa smo morali 
vsi. Lahko bi naštevala, kdo vse je sodeloval, vendar tega ne 
morem, ker bi marsikoga pozabila. 
 
Sedaj upam, da se bomo teh prijetnih sob in skupnih prostorov 
vsi veselili in jih znali tudi čuvati kot svojo lastnino. 
 
Še enkrat hvala vsem. 
                                                

Stanovalka Ivana Marinšek,  
                                            predsednica sveta stanovalcev 

 
 
 

Moja nova soba 

 
V naš Dom sem bila sprejeta 18. maja 1994. Nameščena sem 

bila v dvoposteljni sobi.  
 
Sedaj - na stara leta, pa sem čakala, da bi bila v enoposteljni 
sobi. Prosila sem za tako sobo in bila zelo presenečena, da so 
mi v Domu prisluhnili in mi željo tudi uresničili. Zdaj sem zelo 
srečna in ne najdem primernih besed, s katerimi bi se zahvalila 
vsem tistim, ki so mi to srečo omogočili. 
 
V veliko pomoč pri ureditvi sobe, ki je zdaj samo moja, pa mi je 
bila znanka. Tudi njej bi se rada zahvalila za vse, kar je 

doprinesla k uresničitvi moje želje. 
 
Moja soba me resnično osrečuje, saj je zelo lepa, zračna in iz 
nje je lep pogled v dolino. Prepričana sem, da bi bil vsak rad 
deležen take pozornosti, kot sem jo deležna sama. 
 
Prisrčna hvala vsemu osebju, ki mi je tudi z novo sobo 
polepšalo bivanje v Domu. 
 

Marija Hvasti, stanovalka 
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Skupina Trobentice 

 
Po počitnicah je našo skupino spet obiskala Mirjana. Vsi smo se 
jo zelo razveselili, ker nam vedno pripravi zanimivo urico, ki jo 
popestri s slikami. 
 
Tokrat nas je presenetila z mandalami. Ker večina še ni slišala 
za besedo mandala, smo izvedeli, da mandala izhaja iz 
staroindijskega jezika sanskrta in preprosto pomeni krog, 
okrogel, krožen. Simbol kroga označuje popolnost, krog pa je 

znamenje absolutnega in nima ne začetka ne konca. 
 
Krog nas pravzaprav spremlja vsepovsod v naravi - tako v 
naravi kot v celotnem vesolju. Mandala v naravi je naprimer 
cvet, plod, deblo ... Zemlja je okrogla, če nanjo gledamo iz 
vesolja. Tudi ostali planeti so okrogli.  
 
Tudi naše življenje je neke vrste 
mandala, sestavljena iz besed, misli in 

dejanj ter njihovih posledic. 
 
Krog predstavlja tudi čas, saj naša 
preteklost živi življenje v sedanjosti, v 
tem trenutku, prihodnost pa bo 
odslikavala našo sedanjost. 
 
Mandala je že od nekdaj služila kot 
osnovni simbol pri koncentraciji, meditaciji, zaščiti in 
zdravljenju. Obstajale so že od nekdaj skoraj v vseh kulturah 

kot simboli človekovega prizadevanja, da svoje življenje uredi 
po zakonih harmonije in skladnosti. V tibetanskem budizmu so 
mandalo uporabljali kot obredni pripomoček, ki je pomagal pri 
meditaciji in koncentraciji. Različne variante tega simbola 
najdemo v Indiji, na Kitajskem, v Južni in Srednji Ameriki, 
Evropi... 
 
Mandala pa je našla svoje mesto tudi v sodobni psihoterapiji. 
Po C. G. Jungu so mandale sredstvo za doseganje notranjega 

reda. S preučevanjem mandal, ki so jih narisali in sanjali 
njegovi pacienti, je prišel do zaključka, da so te izraz njihovega 
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psihičnega stanja in sredstvo komunikacije med zavednim in 
nezavednim v človeku. 
 

 
Če mandalo ustvarjajo v vseh kulturah 
po svetu in če risanje mandal na podlagi 
geometrije v nas ustvarja mir in 
spodbuja kreativnost in domišljijo, 
potem tudi mi ustvarimo svojo mandalo. 
Pogled na lepo obarvano mandalo nam 
bo ogrelo srce in nas napolnilo s 
pozitivno energijo.  
 

Marija Jereb, prostovoljka 
 
 

 

Tudi jesen je lepa 

 
Jeseni smo obirali jabolka, hruške, slive in grozdje. Iz obranega 
smo delali sok, kuhali marmelade ter sadje in zelenjavo vlagali 
v kozarce za dolge zimske dni. Sušili 
smo tudi krhlje, iz katerih smo 
pozimi kuhali kompot ali pa jih jedli 
za posladek.  
 
Z vrtov smo pospravljali kumare, ki 
smo jih vlagali in pripravljali za 
zimo.  

 
V gozdu smo nabirali gobe, s 
katerimi smo izboljšali in popestrili prenekateri obed. Sicer jih 
nismo poznali toliko, kot jih poznajo danes, bilo pa jih je veliko 
in smo jih lahko nabirali tudi za prodajo. Otroci smo jih nosili v 
trgovino in s tem zaslužili še kak dodatni dinar.  
 
Pridno smo nabirali še kostanj, ki je bil uporaben tudi za 
sladice, celo za potice. Divji kostanj pa smo, namočenega v 
žganje, uporabljali v zdravilne namene. Skorjo divjega kostanja 

so včasih uporabljali predvsem pri vročičnih obolenjih, kožnih 
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boleznih in celo pri ranah, ki so se slabo celile. Čaj iz cvetov pa 
so radi uporabljali predvsem za krepitev telesne odpornosti.  

Kako naredimo čaj iz listov divjega kostanja, ki nam pomaga 
pri izkašljevanju? 

Čajno žličko posušenih kostanjevih listov prelijemo s skodelico 

vrele vode in pustimo 10 minut, nato precedimo in tekočino 

sladkamo z žlico medu. 

 

Pa naj še kdo reče, da tudi jesen ni lepa in bogata. 
 

Skupina Trobentice – enota Naklo 
 
 
 

Jedilne in okrasne buče  

 
Buče izvirajo iz Amerike, v Evropo pa jih je s Kube pripeljal 
Kolumb. Ameriški staroselci so se z njimi menda prehranjevali 
že mnogo prej, preden so kultivirali koruzo. 
 

Danes poznamo raznovrstne bučne 
sorte, nekatere sorte rastejo grmičasto, 
druge so plazeče. 
 
Ali ste vedeli, da so vse buče užitne? 
Kljub temu pa vseh ne uživamo, ker 

vse nimajo prijetnega okusa. 
 
Buče vsebujejo vlaknine, vitamina C in 
E, kalij, magnezij, večina ljudi pa jih 
uživa zaradi vitamina A in kalija.  
 
Buče so povezane tudi s številnimi 
pravljicami in miti, v zadnjem času pa 
tudi s praznovanji. Izrezovanje svetilk 

iz buč ima svoje korenine v 3000 let starem keltskem obredu, 

ki je trajal od sončnega zahoda zadnjega dne oktobra do 
sončnega zahoda na prvi dan novembra. S takšnimi svetilkami 
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so pozdravljali duše preminulih in se obvarovali pred zlemi 
duhovi. 
 
Najtežjo bučo pa so letos pridelali na Dolenjskem in tehta kar 
311 kilogramov! 

Povzela stanovalka 
 
 

Kratek izlet po Gorenjski 
 

Takoj po zajtrku je prišla po mene gospa Polonca, sorodnica 
bivše sostanovalke. 
 
Odpeljali smo se na Gorenjsko - skozi vas Tupaliče, mimo 
protokolarnega gradu Brdo, mimo Nakla in po avtocesti do 
odcepa proti brezjanski romarski cerkvi Marija pomagaj. Tam 
smo se ustavili ter se z molitvijo priporočili za zdravje in srečno 
pot naprej.  
 

Nato smo našo pot nadaljevali do kraja Resje, kjer smo si 
ogledali lepo urejen sadovnjak jabolk in hrušk.  
 
Kmalu smo se po avtocesti vrnili nazaj 
do Kranja in zavili proti Se odcepili proti 
Škofji Loki. Med potjo smo na levi strani 
videli mogočni srednjeveški grad in hrib 
Lubnik s planinsko kočo na vrhu. Nato 
pa še čez reko Soro naprej skozi vas 
Selce do Železnikov. Najprej smo si 

ogledali stare spominsko zaščitene hiše, 
ki jih je v Železnikih veliko. Eno izmed 
hiš smo si ogledali bolj natančno, saj 
smo vanjo tudi vstopili. Opremljena je s 
starim masivnim lesenim pohištvom, 
kuhinja pa je opremljena s starimi 
gospodinjskimi pripomočki oziroma 
strojčki, tudi za izdelavo klobas – kolin. V tej hiši je bila včasih 
mesarija, njen lastnik pa je bil gospod Leopolda Kosmelj.  
 
Po ogledu smo se napotili v prijazno gostilno na kosilo, se 
okrepčali in nadaljevali razgled mesta Železniki. Mesto je zelo 
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lepo urejeno in ni več videti sledov hude poplave, ki je 
prizadela mesto pred leti. Na sredini mesta je lepo urejen park, 
zraven cerkev sv. Antona. Sredi kraja stoji mogočni plavž, ki 
spominja na pretekle čase, ko so iz rude pridelovali železo. 
Imajo tudi več tovarn, ki dobro kljubujejo tem težkim časom. V 
Železnikih je videti marsikaj: čipkarski in gasilski muzej ter lepo 
urejeno pokopališče s cerkvijo sv. Frančiška, ki jo pravkar 
prenavljajo.  
 
Po ogledu Železnikov smo se po isti poti vrnili domov v 
Preddvor. Imeli smo tudi lepo vreme, ki je še dodatno 
pripomoglo k prijetnemu izletu. 
 
Na koncu pa se lepo zahvaljujem tudi družini Wagner za tako 
zanimiv izlet, še zlasti gospe Polonci za tako lepo darilo. 
Omeniti pa moram tudi prijaznega sopotnika - psička Cheka, s 
katerim sva takoj postala dobra prijatelja. Srečno! 
                              

Marija Bliznac, stanovalka 
 

 
 

»Martin naj bo suh, da pozimi raste kruh.« 
 
11. november, Martinovo ali god sv. Martina iz 
Toursa je dan, na katerega se evropske 
države spominjajo svetnika, ki je dal svoj 
plašč beraču, da bi lahko skril svojo revščino.  
 

V Sloveniji se dan sv. Martina praznuje 
predvsem kot praznik vina. Do tega dne se 
mošt obravnava kot nečisto in grešno novo 
vino, ki se ob blagoslovitvi spremeni v pravo 
vino. 
 
Ob praznovanju potekajo v vinorodnih 

predelih tudi pojedine, pri katerih so najpogosteje na jedilniku 
gosi in mlinci. 
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PESEM O SVETEM MARTINU 
 

 
Že mrak mi pot je zasedal 

nad ravnijo široko, 
o polnoči pogledal 

sem na nebo visoko. 

 
Za mano zdaj je mesto 

in tlaki kamenitni, 
vse vrgel sem na cesto 

in up nestanovitni. 

 
Glej, prišel čas k nam mrazni, 

adventni čas kesanja, 
pokore čas in kazni 
za šumna radovanja 

- 
Pa za vsa ta radovanja 

več mi za bučnost ni 
in sveti Martin odganja 

svoje bele gosi. 
 

 
 

 
 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 
ilustriral Peter Trobec 
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Dom starejših občanov Preddvor zaključil  

tri velike projekte 

 

Dom starejših občanov Preddvor zaključil tri velike projekte 
Energetsko sanacijo je delno financirala Evropska unija 

Potoče, 16. oktober 2013 – V Domu starejših občanov Preddvor so danes 

(sreda, 16. oktober) pripravili slovesnost ob zaključku treh velikih 
projektov. V energetsko prenovo doma so vložili 1,6 milijona evrov, del 
sredstev so prejeli iz evropskega kohezijskega sklada. Poleg energetske 

sanacije so se lotili tudi obnove notranjosti doma in za 1 milijon evrov 
vredno naložbo denar zagotovili sami iz sredstev amortizacije iz 

preteklih in letošnjega leta ter letošnjih sredstev investicijskega 
vzdrževanja, obenem pa se dolgoročno zadolžili za osemsto tisočakov. 
Obnove dostopne ceste in parkirišča pa se je Dom starejših občanov lotil 

skupaj z Občino Preddvor, ki je prispevala 100 tisočakov, skupna 
ocenjena vrednost del, s katerimi so pridobili širšo dovozno cesto s 

pločnikom in 47 parkirišči, nove električne vode, kanalizacijo, vodovod, 
odvodnjavanje in javno razsvetljavo, pa znaša 270 tisočakov.  

Dom starejših občanov Preddvor svojo dejavnost opravlja v treh stavbah, 

katerega skupna kapaciteta je 233 postelj. V domu v Preddvoru imajo 187 
mest in v enoti Naklo 46 postelj. Usmerjen je k cilju, da bi storitve čim 

bolj približal željam in potrebam svojih uporabnikov in potrebam starejših 
občanov v lokalnem okolju tako v Občini Preddvor, kot v Občini Naklo, 

kjer ima dom svojo enoto. Kot je v govoru poudarila direktorica Doma 
starejših Preddvor Andreja Valant, je „dom dajal in še danes daje velik 

poudarek človečnosti, kvalitetnemu delu in čutu do sočloveka. Uspešen 
strokovni razvoj storitev zdravstvene nege in oskrbe v institucionalnem 

varstvu ter realizacija poslovnih in moralno etičnih ciljev pa so Domu 
Preddvor prinesle dobro ime v domačem in širšem kulturnem in 

poslovnem okolju, na katerega smo zelo ponosni.“ 

Energetski pregled objektov v Domu Preddvor, katerega je izvedlo 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeva v letu 2009, je ugotovilo 
veliko energetsko potratnost objektov. Konec leta 2011 je Domu Preddvor 

uspelo pridobil 912.000,00 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega 
kohezijskega sklada za energetsko sanacijo objektov. Predvidena je bila 

prenova ovoja (izolacija in stavbno pohištvo), menjava prezračevalnih 
naprav, menjava elektro in strojnih elementov z energetsko varčnejšimi, 

dograditev solarnega sistema in vgraditev centralno nadzornega sistema. 
Skupaj z neupravičenimi stroški je vrednost energetske sanacije ocenjena 

na 1.600.000,00 EUR. 
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„Posegi energetske prenove v objekte pa so bili tolikšni, da se je bilo pri 

tem nemogoče izogniti notranji prenovi. Iz tega razloga je vzporedno z 
energetsko prenovo potekala tudi prenova notranjosti objekta, kajti sama 

specifična gradnja objekta ni dopuščala samostojnih in nepovezanih 

aktivnosti,“ pojasnjuje Valantova. 

Notranja prenova bo Dom Preddvor stala 1.000.000,00 EUR, za kar je 
bil Domu odobren kredit v višini 800.000,00 EUR z odplačilno dobo 7 let. 

Ko je Dom Preddvor pričel s prenovo "Novega doma", se je sočasno z 
Občino Preddvor dogovoril še za prenovo parkirišča in dovozno cesto. 

Prenovili so se električni in komunali vodi, uredila se je javna razsvetljava 
in pločnik ter 47 parkirnih mest. Hkrati pa se je delno uredil tudi prostor 

za komunalne odpadke. Stroške za to sta si Dom Preddvor in Občina 
Preddvor razdelila s posebnim dogovorom. Skupaj je ta prenova stala 

270.000,00 EUR, Občina Preddvor je ob tem prispevala 119.842,95 EUR.  

Največje breme prenove Doma so v zadnjih petnajstih mesecih nosili 

stanovalci in zaposleni. „V letu in treh mesecih prenove, smo bili deležni 
velikega razumevanja in prilagajanja. Stanovalci, njihovi svojci, zaposleni 

in delavci na gradbišču so bili zelo razumevajoči in strpni. V času gradnje, 
ki je najprej potekala v traktu B in potem v traktu A, se je moralo 87 

stanovalcev seliti, nekateri tudi večkrat. Štiri stanovalce smo za ta čas 
preselili v enoto Naklo. Stanovalci so imeli možnost, da se v času gradnje 

začasno preselijo domov, česar pa ni izkoristil noben. Bivalni standard se 
ta čas poslabšal vsem. Veliko prilagajanja pa je bilo tudi v organizaciji in 

izvedbi del zaposlenih doma in delavci na gradbišču. Z dobro voljo in 

prilagodljivostjo nam je ta čas uspelo svoje naloge izvesti strokovno in 
kakovostno. Vsem, ki jih je gradnja kakorkoli zadevala se iskreno 

zahvaljujem za sodelovanje, razumevanje in strpnost. Rezultat je viden in 
vsi skupaj smo poplačani z energetsko varčnejšim objektom ter s 

prijetnejšim bivalnim in delovnim okoljem,« je misli strnila direktorica 
Andreja Valant.  

Na slovesnosti sta spregovorila tudi župan Občine Preddvor Miran 

Zadnikar in Boris Koprivnikar, predsednik upravnega odbora 
skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki sta izrazila navdušenje nad 

zaključenim projektom ter poudarila, da je Dom starejših občanov 

Preddvor lahko dober zgled varčne in preudarne gradnje ob dobrih 
medsebojnih odnosih zaposlenih in velikemu razumevanju stanovalcev. 

V kulturnem programu so sodelovali stanovalci ob pomoči 

terapevtk združeni v Žoga band, Trio Kranjc, ki se slovenski in 
mednarodni publiki predstavlja z zelo širokim repertoarjem 

vokalnih in inštrumentalnih skladb, besedne niti pa je tkala Saša 
Pivk Avsec.  

Saša Pivk Avsec 
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Obisk rdečih noskov – klovnov zdravnikov 
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Kostanjev piknik 

z učenci OŠ Preddvor in podružnične OŠ Kokra 
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DOM ni noben bav-bav 
 

 
Kako smo trpeli. Mama, ki ni mogla v vsem skrbeti zase, in 
otroci, ki smo ji sicer pomagali, a smo nekako čutili, da 
potrebuje tudi druženje z vrstniki. Nekje v sebi sem čutil, da je 
rešitev za mamo DOM, a mamo dati v dom je veljalo za nekaj 
slabega, bogokletnega, nekaj, kar jo bo dotolklo. Zavedanje, da 
je za mamo najboljša rešitev DOM je preraslo v trdno 
prepričanje, a istočasno porodilo novo dilemo: ali oz. kako bi 
mama to sprejela.  
 
Previdno smo z mamo pričeli razgovore okoli DOMa, da bi 
zvedeli, kaj si o tem misli. Mama je imela vseskozi pozitivno 
stališče, DOM je odklanjala iz le enega razloga: da ne bi 
otrokom povzročala stroškov z doplačili. Če je pa tako, je 
rešitev na dlani; izbrati je treba le še najprimernejši DOM. 
Nekako smo čutili, da je v Potočah dober zrak, lepa okolica, 
mir, prijazno osebje, domačnost in pozitivna energija. 

 
Kmalu je mama dobila obvestilo, da jo čaka soba in prijetna 
sostanovalka. Seveda je ponudbo takoj sprejela, mi pa smo s 
strahom čakali, kako se bo odzvala na spremembo. In glej, 
mami se je povrnila volja do življenja, z njo pa radost, 
spokojnost in sreča. Nismo mogli verjeti, a bili smo srečni. 
 
In smo srečni še sedaj in bomo, sem prepričan, ves čas, ko bo 
mama v DOMu. 
 
Zakaj sem to napisal? Zato, da ljudje ne bi imeli napačno 
predstavo, da je DOM nekaj slabega, hiralnica, odlagališče 
ostarelih svojcev ipd. Da je DOM prijetno okolje starostnikov, ki 
si v jeseni življenja zaslužijo »crkljanje« in družbo sebi enakih. 
A treba je upoštevati že večkrat povedano: v DOM nikogar na 
silo ampak z dobro voljo. Starostnik naj bo v taki umski in 
fizični kondiciji, da se bo lahko aktivno vključil v okolje pa bodo 
srečni tako on kot  svojci. 
 

Jože 
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Iz osnovnošolskih klopi 
 

 
Pegam in Lambergar se pogajata 

(domišljijski spis) 
 
Pred davnimi časi je po Dunaju strašil hraber, a osovražen 

vitez Pegam. 
Nekega dne je s svojim konjičem pridirjal naravnost pred 

cesarja in mu očital, da ima lepo in veliko cesarstvo, ne pa 
hrabrega junaka, ki bi lahko premagal njega. Vladar ga je 
zavrnil rekoč, da ima viteza Krištofa Lambergarja - ta naj bi mu 
bil kos. Pegam je rekel cesarosti, naj takoj pošljejo ponj. 

Tako se je Krištof odpravil s kranjske dežele in med potjo 
premišljeval, kako naj se na lahek način znebi sovražnika. 
Lambergar je bil zvit in premeten, toda poštenega boja s 
Pegamom se je bal. 

Premišljeval je in si izmišljal zvijače, dokler mu ni na misel 
prišla nadvse odlična ideja. Pomiril se je in v smehu pričakoval 

srečanje s Pegamom. 
Lambergar je kaj kmalu prispel na Dunaj in se soočil s 

sovražnikom. Ta je bil opremljen kot se za viteza spodobi. Na 
glavi je nosil šlem, telo je bilo zavarovano z viteškim oklepom. 
V levi roki je držal ščit, v desni sulico. Okoli pasu je imel 
privezan meč. Krištof je imel na sebi samo viteški oklep, okoli 
ledij mu je visel meč. 

Pegam ga je kaj čudno gledal in mu posmehljivo dejal: 
"Krištofe, kaj bo iz tega? Kje se spopadeva in kdaj?" 

"Imam boljši predlog,'' mu je odgovoril Lambergar. "Skrila 
se bova nad mestom, štela do sto, potlej pa poiskala drug 
drugega in se bojevala do smrti!'' Pegam ga je posmehljivo 
podražil: "Ali bi si rad za minuto ali dve podaljšal življenje?'' 
Krištof mu ni odgovoril, samo vprašal ga je, če se strinja. 
Sovražnik je privolil, segla sta si v roke in si izmenjala darili v 
znak spoštovanja. 

Odprla naj bi jih šele po boju. Tisti, ki bi zmagal, bi dobil 
obe darili. Lambergar, ki se je že prej domislil načrta, je v lepo 
zlato škatlico, posuto z dragim kamenjem, nasul suhega zlata. 

Medenj je potresel strup, ki te omrtviči, v večjih količinah pa 
celo usmrti. 
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Pegam je v svojem pohlepu pozabil na dogovor in odprl 
škatlico. V trenutku je postal popolnoma omrtvičen. 

To pa je izkoristil Krištof, se sklonil nadenj in mu z enim 
samim zamahom odsekal glavo, rekoč: "Previdnost je mati 
modrosti.'' 

 
Marija Okršlar, 7. a 

 

Srca za hiše Hospica 
 

 

Moja babica ima vsak dan 
bolj bele láse, 
bolj droban je njen korak,                              
bolj bledi ji glas, 
bolj se tresejo ji roke.  
 
Mamica joka, očka skrbi: 
le kaj bo, le kaj bo  
z našo ljubo babico? 
 
Babica, tako imam te rad,  
da zate skopal bi zaklad,  
sezidal varno hišico,  
postlal ti zlato posteljo!  
 
Ta zaklad so naša srca,  
zate babica pojó:   
 
Ne bojmo se ugašanja življenja,  
saj smrti ni,  
je zavetje srčne hiše,  
topel stisk dlani, 
pot brez zla, trpljenja  
v svetlobo  
večnosti.  
                     Saša Pavček 
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Dan pred svetovnim dnevom paliativne oskrbe in hospica, v 
petek, 11. oktobra ob 11. uri, bodo za javnost odprla vrata Hiša 
hospica v Ljubljani in s tem se bo začela vseslovenska akcija 
SRCA ZA HIŠE HOSPICA, pod pokroviteljstvom predsednika 
RS Boruta Pahorja. Eden od projektov te akcije je izdelava 
SRC tudi v Domovih za starejše, kjer bi pod mentorstvom 
delovnih terapevtov, socialnih delavcev, izrezovali in barvali, 
šivali, kvačkali, seveda tudi risali srca. Medijski pokrovitelji 
akcije je Nedeljski dnevnik, Dnevnik in revija za boljše življenje 
VIVA. 
Srca se bodo zbirala od 11. oktobra do 11. novembra na 
označenih mestih v petindvajsetih hipermarketih Mercatorja v 
vseh regijah po Sloveniji. Košare z zbranimi srci bodo 
dostavljene v  Waldorfsko šolo, sosedo Hiše hospica pod 
Golovcem, od tam pa bodo prek žive verige ljudi vseh starosti 
in velikosti potovale čez Grubarjev kanal v Hišo hospica, v 
naročja njenih varovancev in spremljevalcev. 
__________________________________________________  

 

 

SRCA za hiše Hospica bomo v našem Domu 

stanovalci in zaposleni izdelovali  

v četrtek, 7. november ob 13. uri  

v dnevnem prostoru  

v 2. nadstropju novega doma. 

 

Prisrčno vabljeni! 
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Vrtiljak življenja – Zrela leta 

21. del 
 

 
Ugotovil je, da se je zaljubil vanjo in imel je strašno željo, da bi 
jo stisnil v objem in jo poljubil. Ker se je bal, da bi jo prestrašil 
in zbudil, tega ni storil. Kot bi začutila njegovo željo, se je 

stisnila k njemu, kot drobna mačica. Za dobro uro sta zaspala. 
Ko se je Marko zbudil, je ugotovil, da je ura že 16. Poklical jo 
je, oblekla sta hotelski halji in šla v bazen. Nekajkrat sta ga 
preplavala, nato pa sta se ulegla na ležalna stola. Marko ni več 
mogel umakniti pogleda z nje. Tudi njene oči so ga občudovale 
in ga vabile. V njunih srcih se je zbudilo hrepenenje. Vedele 
sta, da bo nocojšnja noč usodna zanju. 
 
Prišla sta v sobo, da bi se pripravila za večerjo. Viktorija je 
poklicala Moniko in ji rekla, da jo nocoj ne bo domov, da je pri 
prijateljici. Hči se je z opravičilom sprijaznila in sploh ni več 
spraševala. 
Tudi večerja v hotelu je bila odlična. Že med večerjo je hotelski 
trio tiho igral. Marko bi se rad pridružil parom, ki so že plesali, a 
je vedel, da Viktorija ne bi bila za to, saj je žalovala. Nekaj časa 
sta še posedala in opazovala plešoče pare. Odločila sta se, da 
bosta šla v mesto na kratek sprehod. Z roko v roki sta se 
sprehajala ob morju. Večkrat sta sedla na klop ob morju in 
občudovala odsev luči v morju. Ni bilo potrebno govoriti, saj sta 

čutila, da sta se našla, govorili sta njuni srci. Mestni vrvež se je 
počasi umirjal, onadva pa sta še kar hodila in posedala na 
samotnih klopeh. Opazovala sta ladjo, ki je vsa razsvetljena 
prihajala v pristanišče. Naenkrat jo je Marko objel in poljubil. 
Poljub mu je vrnila in dolgo sta ostala objeta. Nihče ni hotel 
prekiniti čarobnosti tega trenutka. Počasi sta šla nazaj proti 
hotelu. Nista veliko govorila, le vprašujoče sta gledala drug 
drugega. 
 
V sobo sta naročila šampanjec in jagode s smetano. Sedela sta 
na balkonu, srkala šampanjec in jedla jagode. Trenutek sreče ju 
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je čisto omamil. Ampak čutila sta, da si morata še veliko 
povedati. Saj nista vedela, kaj bi z zatajevano ljubeznijo. 
 
»Viktorija, vem, da ti ne bi smel tega reči, a ti vseeno povem: 
Zaljubil sem se vate! Ti veš, kako je z menoj, imam ženo in jo 
nimam. Že več kot eno leto, nisem občutil ženskega telesa, saj 
moja žena leži v komi. Ne bom jo prizadel, saj veš, da se ne 
zaveda. Tako zelo si te želim, da se boji, da bom kot moški 
odpovedal. Če me imaš vsaj malo rada, bodi moja! Odločitev 
prepuščam tebi, saj veš, da te nebi rad v karkoli prisilil!« 
 
Viktorija je zajokala: 
»Tudi jaz si te strašno želim! Ampak zelo se bojim! Saj jaz 
nisem bila z moškim že več kot 10 let. Zdi se mi, da te bom 
razočarala! Zato te že prej prosim, da mi oprostiš!« 
 
V velikem pričakovanju sta legla. Kot dva utopljenca sta se 
objemala, a narava jima ni bila naklonjena. Markova želja je 
bila premočna! V trenutku je bilo vsega konec! Viktorija ga je 
tolažila, da je noč še dolga, a vseeno mu je bilo zelo težko. 

Razočarana sta zaspala v tesnem objemu. 
 
Svetla luna je sijala skozi balkonska vrata. Marko je nežno 
zbudil Viktorijo. V soju lune sta telesi sprejeli druga drugo in 
nepopisno srečna sta obležala vsa prepotena. Besede niso bile 
potrebne, vse sta povedali telesi. Že dolgo nista bila tako 
srečna.  
 
Vesela sta bila, da je sobota, ker ne bo treba v službo, tako, da 
bosta lahko počasi odšla domov. Dogovorila sta se, da se bosta 
kar z morja odpeljala v Novo mesto na obisk. Verjela sta, da ju 
nihče ne bo videl, da bosta prišla skupaj.  
 
Po zajtrku sta se še enkrat predala omami, odšla v bazen in se 
nato odpravila domov. Vse stroške je poravnal Marko, čeprav 
se Viktorija s tem ni strinjala. 
 
V Novem mestu sta odšla vsak v svojo sobo. Markova žena je 
bila v enakem stanju. Viktorija pa je hčerko odpeljala na vrt. 

Kmalu se jima je pridružil Marko. Jerneja je k njemu stegnila 
roki, da jo je vzel v naročje. Nosil jo je po parku, ona pa je 
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glavico naslonila na njegovo ramo. Viktorija je ugotovila, da ga 
je deklica sprejela. Tudi Marko je bil presenečen, kako, da je 
postala tako zaupljiva.  
 
Kmalu sta se poslovila in se odpeljala domov. Renata ju je 
videla in takoj reka kolegici: 
»Ali si videla, da sta bila Evin mož in Jernejina mama, z enim 
avtom danes na obisku. Zdi se mi, da se med njima nekaj 
plete. Saj je celo popoldne nosil malo po parku.« 
 
»Veš, meni se zdita zelo lep par. Kako dobro izgledata skupaj! 
Oba imata težko življenje, zakaj pa si ga nebi polepšala?« je 
odgovorila kolegica. 
 
Marko in Viktorija sta šla spotoma še nekaj pojest. Nato jo je 
odpeljal na pokopališče. Rekla mu je, da bo šla domov kar peš, 
ker si mora urediti misli. Strinjal se je. Dogovorila sta se, da se 
slišita. 
 
Na grobu se je spet zjokala. Bila je srečna, a še vedno ni 

vedela, če sme to srečo sprejeti. V mislih se je pogovarjala z 
mamo in ji razlagala, da je zdaj zadnji čas, da še užije malo 
sreče. Na vsa vprašanja pa ni našla odgovora. 
 
Počasi se je vračala domov. Preden je šla v svoje stanovanje, je 
pogledala še k Jani in Luku. Dojenček je mirno spal. Jana ji je 
povedala, da bo čez en teden krst in je tudi ona povabljena. 
 
Ko je Viktorija stopila v prazno stanovanje, jo je spet zajelo 
hrepenenje. Kako rada bi na sebi čutila Markove roke, da bi jo 
objemale in ustnice, ki bi jo strastno poljubljale. 
 
Privoščila si je vročo kopel in zlezla v posteljo. K sebi je stisnila 
blazino, na kateri je pred dvema nočema spal Marko. Srečna, v 
mislih na svojo ljubezen, je zaspala. Ker je bila naslednji dan 
nedelja, je sklenila, da bo malo dalj spala. Potem bo Moniko in 
Mateja peljala na kosilo. Nato bodo vsi skupaj šli k Jerneji. 
 
Zjutraj jo je zbudil telefon. Klical jo je Marko in jo vprašal, 

kakšne načrte ima. Povedala mu je. Dogovorila sta se, da se 
najdeta v Novem mestu. 
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Dopoldne se je res naspala in se uredila, nato je šla do Monike  
in Mateja. Šli so na kosilo, nato pa do Novega mesta k Jerneji. 
Skupaj so šli na vrt, deklica je kazala obraz poln sreče. Ves čas 
pa se je ozirala. Kot bi nekaj iskala. Viktorija je pomislila, da 
verjetno pogreša Marka. Ko ga je zagledala, kako hiti proti 
njim, se ji je skoraj zmedlo. Spuščala je neke posebne zvoke, ki 
jih do zdaj Viktorija še ni slišala. Odprtih rok je počakala Marka 
in ta jo je vzel v naročje. Presrečna se je stisnila k njemu. Vsi 
so se čudili, kako kar naenkrat kaže tako močna čustva. 
Viktorija pa je trpela, ker se je morala zadrževati in ni mogla 
pokazati svoje sreče. Čeprav sta oba skrivala čustva, so 
govorile njune oči. 
 
Kmalu so se odpravili domov. Da se Marko ne bi vozil sam, se 
je Viktorija peljala z njim. Poslovili so se. 
»Matej, ali si tudi ti opazil, da se med mojo mami in Marko m 
nekaj dogaja. Si videl kako sta se spogledovala. Pa tudi zelo se 
mi zdi spremenjena. Od vsega srca bi ji privoščila, da bi našla 
človeka, ob katerem bi bila srečna. Saj do sedaj še ni v 

življenju imela prav nič lepega.« 
»Ne vem, če si ti vse preveč ne domišljaš! Saj Marko še ni 
prost, v tako zvezo pa vaša mami ne bo šla, toliko pa jo že 
poznam. Verjemi mi, da bi ji tudi jaz privoščil, da bi končno 
našla nekaj sreče.« 
Marko je Viktorijo povabil na večerjo. Tiho sta se pogovarjala, 
saj sta si imela toliko za povedati. Rekel je, da je danes govoril 
z ženinim zdravnikom. Omenil mu je, da kaže drobne znake, da 
se bo morda zbudila iz kome. Trdno pa je prepričan, če se bo to 
zgodilo, ne bo govorila, niti hodila. Lahko pa bo vse razumela, 
kar se bo dogajalo okrog nje. Dolgo sta molčala vsak s svojimi 
mislimi. 
 
Nato je rekla ona:«Kaj boš pa potem storil, jo boš vzel domov? 
Boš doma potem najel medicinsko sestro, da bo ob njej, ko boš 
ti v službi? Kako si boš uredil življenje?« 
»Vem, da se mi bodo vsi načrti podrli. Nikoli več ne bo tako, kot 
je bilo! Mislil sem že, da me je končno obiskala sreča s teboj, 
zdaj pa se bo vse spremenilo! V strašnih dvomih sem, kaj 

storiti. Rad te imam, a žene ne bom pustil. Saj sem ob njej in 
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sinu doživel veliko lepega. Verjemi mi, vse bom storil, da ji bom 
olajšal življenje, ki jo je tako zelo prizadelo.« 
»Prav imaš, za pogum te moram pohvaliti! Ne misli name, 
povem ti, da nikoli nebi šla v tak odnos, da bi koga prizadela! 
Lahko ostaneva prijatelja. Vse ostalo pa bo prinesel čas!« 
»Veš, Viktorija, pogumna ženska si, predobro srce imaš. 
Življenje te je že zelo preizkušalo, pa še vedno v srcu nosiš 
upanje da bo bolje. Hvala ti, ker me razumeš! Ne morem te 
prositi, da čakaj name, da bom prost, čeprav bi to najraje 
storil. Zelo bom srečen, če bova ostala prijatelja, čeprav me 
boli srce. Ampak življenje je kruto!« 
Odpeljal jo je domov,precej dolgo jo je še zadrževal, ker je 
mislil, da ga bo povabila v stanovanje. 
 
(se nadaljuje)                                         
                                                            Olga Marinšek Kepic 
 
 

 

 



 24 

Vabilo za november - DSO Preddvor 
 

 
o TELOVADBA  

od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru v pritličju ND 

ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju 
gradu 

o KNJIŽNICA  

Ponedeljek in sreda od 9.00 – 9.30 ure v delovni terapiji 

o ROČNA DELA  

ponedeljek ob 9.30 uri, torek in četrtek ob 13.15 uri v del. terapiji 
o VAJE ZA VADBO SPOMINA IN ZBRANOSTI 

ponedeljek ob 11. uri v delovni terapiji 

o »ŽOGA BEND«  
1. skupina - ponedeljek ob 13.30 uri v 2. nadst  v dnev. prost. ND 

2. skupina - sreda ob 13.45 uri v 2. nadst  v dnev. prost. ND 

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

Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze, Nageljni – torek ob 

10.15 uri,  
Sončnice – sreda ob 10.30 uri  

o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA   

ponedeljek, sreda  in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji 
torek in četrtek  ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu 

torek ob 9. uri in petek ob 10. uri v 2. nadstropju v dnevnem 

prostoru ND 
o KUHARSKO DOPOLDNE – ponedeljek ob 10. uri v dnevnem 

prostoru ND 

o USTVARJALNA DELAVNICA – sreda ob 10. uri v 2. nadstropju v 
dnevnem prostoru ND 

o KRIŽANKA – četrtek ob 13.30 uri v delovni terapiji 

o MOLITVENA URA  - petek ob 10.30 uri v pritličju gradu 
o ZAPOJMO SKUPAJ – petek ob 10.45 uri v 2. nadstropju v 

dnevnem prostoru ND 

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

AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo Ambasadorji 
nasmeha 
sreda, 6. november ob 9. uri v novem domu 
sreda, 20. november ob 9. uri v gradu 

__________________________________________________ 
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KVIZ s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo 
sreda, 6. november ob 10. uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic  
četrtek, 7. november ob 10.  uri v 2. nadstr. v dnev. prost. ND  
__________________________________________________ 
IZDELOVANJE SRC za hiše Hospica – 
četrtek, 7. november ob 13. uri v 2. nadstr. v dnev. prost. ND 
__________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 8. november ob 10.30 uri v pritličju gradu 
__________________________________________________ 
TOMBOLA  
četrtek, 14. november ob 10. uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI - Bralna srečanja z Mestno 
knjižnico Kranj  
sreda, 20. november ob 10. uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  

Darjo  Jelenc 
četrtek, 21. november ob 13.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  
četrtek, 21. november ob 14.30 uri v gradu 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
sreda, 25. november ob 14.30 uri v 3. nad. v dnev. prost. ND 
__________________________________________________  
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak   
sreda, 27. november ob 13. uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem 
četrtek, 28. november ob 10. uri v 2. nadstr. v dnev. prost. ND  
__________________________________________________ 
KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA LEK LJUBLJANA 
za datum se še dogovarjamo 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 
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Vabilo za november – enota Naklo 

 
 

o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA  

od ponedeljka do petka ob 11.30 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 »ŽOGA BEND« - torek ob 13.15 uri v fizioterapiji 

o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb  in 

Ano Golja sreda (13.11.,20.11.,27.11.) 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 10.30 uri v avli enote Naklo 

o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo 

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

MODRO BRATI IN KRAMLJATI - Bralna srečanja z Mestno 
knjižnico Kranj  
ponedeljek, 4. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
_____________________________________________ 
TOMBOLA 
torek, 5. november ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
 

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak  
sreda, 6. november ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________
MAŠA  
četrtek, 7. november ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE s Faniko Pagon  
ponedeljek,  11. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
ponedeljek, 25. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________  
DRUŽENJE S TERAPEVTSKIM PAROM - Društvo »Tačke 
pomagačke« 
torek, 12. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
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PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  
četrtek, 14. november ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 18. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo  
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s citrarko Francko Šavs 
torek, 19. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
STANOVALCI NA OBISKU v OŠ Naklo 
torek, 19.11. ob 13.30 uri 
__________________________________________________ 
RECITAL učencev Osnovne šole Naklo 
torek, 26. november ob 11. uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
 

 
Najmanjši cvet, ki ga dam s srcem, 

more povedati toliko lepega; 
pripoveduje čudovoito bajko 

o koščku nebes na zemlji, 
kjer so ljudje kakor angeli 

in drug drugemu blažijo tesnobo, 
bolečino in solzo,  
kjer ljudje cvetijo 

drug za drugega kot rože. 
 

Phil Bosmans 
 
 

_______________________________________________________ 
 

Uredniški odbor: 
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor  

Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka 


