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J E S E N 
 

 
Nič več sonce toplo ni, 
nič več ptica ne žgoli, 
veter v vejah šelesti, 

jesen spet pusta k nam hiti. 
 
 

V naravi vse bo ovenelo, 
v rumene barve se odelo, 
se vse pripravlja na jesen, 
prihaja megla, dež leden. 

 
 

Narava se bo odpočila,   
da lahko bo spet rodila, 
še moje bo srce zaspalo, 

moči si svežih bo nabralo. 
 
 

Nato bo spet prišla pomlad, 
da novih bo prinesla nad, 
bo spet narava oživela, 

ljubezen znova zadrhtela. 
 

Olga Kepic 
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O ajdi 
 
Ajda cveti v mesecu septembru in ravno zdaj je najlepši pogled 
na čudovito ajdovo polje, kjer cvetočo ajdo, ob lepem sončnem 
vremenu, pridno obiskujejo čebele in nabirajo ajdov med. 
 
Poznam dve vrsti ajde – belo in rdečo. Seje se julija, na njive, 
kjer je prej rasla pšenica. Zelo hitro zraste in postane zelena ter 
kasneje zacveti. Velikokrat se je zgodilo, da jo je uničila slana.  

Ajdo smo včasih želi na roke. Povezovali 
smo jo v snope, ki smo jih povezali s 
šopom ajde in zavezali na drugačen 
način, kot smo zavezovali snope pšenice. 
Takemu zavezovanju smo rekli 
»povesno«. 
 
Ajdovo zrnje je trikotne oblike, temno 
sive barve. Iz ajde meljejo moko, ki so ji 

včasih dodali malo bele, da žganci niso bili tako črni. Moj mož 
je vsako nedeljo za zajtrk pripravil za družino veliko skledo 
ajdovih žgancev z ocvirki. 
 
Iz ajdove moke smo na sopari skuhali zelo okusne ajdove 
štruklje z orehi, pa tudi s skuto. Ajdovo kašo smo jedli bolj 
poredko, ker smo rekli, da »bode«. Dajali pa smo jo v krvavice. 
 
Par let kmetje niso sejali ajde, ne vem, zakaj. Sedaj pa so jo 
spet začeli.  

 
Spomini so kot ledene sveče, 

a vendar so utrinki sreče. 
 

T.P., stanovalka 
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Enodnevni izlet po Prekmurju 

 
Od Doma do Preddvora me je peljala negovalka Janita. Naprej 
pa z avtobusom skozi Tupaliče, Šenčur, Brnik, Mengeš, 
Domžale po avtocesti mimo Vranskega, skozi hmeljska polja, 
po avtocesti skozi Dragotince, čez reko Muro do Murske Sobote, 
naprej po Murskem polju do kraja Nemčevci.  
 
Najprej smo se ustavili v motelu Čarda, 
kjer so nas prijazno sprejeli in nas 
pogostili z domačim prekmurskim 
prigrizkom: šunko, klobaso, skutnimi 
namazi, bučnim  oljem ter z domačim 
kruhom in aperitivom. Ko smo se dobro 
okrepčali, smo nadaljevali pot do kraja 
Beltinci.  
 
Ogledali smo si baročni dvorec iz 13. stoletja, ki slovi po svojih 
zanimivih podzemnih obokanih rovih. Obdaja ga baročno 
zasnovani park z domačimi in tujimi eksoti. Zanimiva je bila 
razstava lekarništva, starih dvokoles in radijskih aparatov. 
Zvedeli smo, kako so z domačimi zdravili zdravili bolezen 
trahom, bolezen oči. Pred mnogimi leti je bila v tem delu 

Slovenije močno razširjena.  
 
Obiskali smo tudi cerkev sv. Ladislava in grobnico grofov Zichy, 
ki so bili zadnji lastniki baročnega dvorca.   
 
Mudilo se nam je naprej, v Črenšovce, v nov urejen park in v 
cerkev sv. Križa.  
 
Nato pa še do Male Polane, kjer smo si ogledali še Pomelaj, 
zadrugo za razvoj podeželja. Izdelujejo tradicionalno pecivo iz 
avtohtonih žit, po tradicionalnih prekmurskih receptih. Iz šibja 

in ličja izdelujejo mične praktične košare »cekarje« - kot 
spominke.   
 
V Velikih Polanah pa smo se sprehodili po parku, si ogledali 
domačijo pisatelja Miška Kranjca in si osvežili znanje o 
njegovem življenju in delu. Rojen je bil 15. septembra 1908 v 
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Veliki Polani, umrl pa l. 1983 v Ljubljani. Pokopan je v svojem 

rojstnem kraju. Pisati je začel kot gimnazijec in pri 
sedemnajstih letih je objavil prvo črtico. V slovenski 
književnosti se je s Kranjcem prvič predstavila nova literarna 
pokrajina Prekmurje. Spada v literarno smer socialni realizem.  
Glavne teme in motivi so vaški proletariat, človek in zemlja, 

sezonski delavec in proletarec, predvojne 
kapitalistične in povojne socialistične 
razmere, čas NOB, prodiranje kapitalizma 
v prekmursko vas, protest proti socialnim 
krivicam in boj malega človeka. Do 
pokrajine je izraženo intimno, čustveno 

razmerje. Prikazane so Prekmurci, ki 
gredo v svet za zaslužkom, a se s 
hrepenenjem vračajo domov. Izrazitejša 
avtobiografska dela so romani Mladost v 
močvirju, Svetlikanje jutra in še posebej 
eno njegovih najboljših del Strici so mi 
povedali. 

Potem smo nadaljevali pot do kraja Renkovci in si ogledali veliki 
nasad paradižnika Lušt.  Zvedeli smo, kako poteka delo na 4ha 
velikem sadovnjaku. Nasad spada med največje v Sloveniji, vse 
je računalniško vodenje, glavni vir toplote je podzemna 

termalna voda. 
 
Kmalu smo se poslovili in nadaljevali pot z avtobusom skozi 
kraje Turnišče, Dobrovnik, Filovci, Bogojino, Moravske Toplice, 
Martjanci. Znamenitosti in zanimivosti smo spoznavali sproti, 
med  razlago v avtobusu. Še kosilo v motelu Čarda, ki je 
potekalo ob zvokih harmonike, potem pa smo se spočiti in 
zadovoljni poslovili od prijaznih gostiteljev in se odpeljali proti 
Domu v Preddvoru.  
 
Prav do Domskih vrat me je pripeljal gospa Roblek iz Potoč. 

Hvala vsem organizatorjem za tako pester in poučen izlet. Bila 
sem utrujena, a zadovoljna. 
 

                           Marija Bliznac, stanovalka                             

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Socialni_realizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtobiografija
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Skupina TROBENTICE Naklo 
 
Ko je Ana na skupini pripovedovala o živalih, sta se razgovorili 
še dve stanovalki in povedali svoji zgodbi. 
 
Albina Rozman je povedala, da so imeli doma volčjaka Lorda. 
Ni rada hodila v mraku naokrog, če pa jo je spremljal pes, jo ni 
bilo nič strah. Največkrat je bil pes odvezan, vendar zelo 
poslušen, ker je že ob rahlem žvižgu takoj pritekel. Hišo in 
premoženje v njej pa je tako čuval, da je obiske spustil v hišo, 
iz hiše pa nobenega, če ni bilo zraven nje ali moža. 
 

Angela Logar pa je povedala, da so imeli doma muce. Njeni 
otroci so bili zelo veliki ljubitelji živali. 
Eden je imel činčilo, ki je bila stara kar 
deset let.  
 
Drugi so imeli kakaduja, ki so ga vzeli 
tudi na počitnice na morje. Imel je svoje 
stojalo in nanj je bil pritrjen z verižico. 
Ko pa so enkrat verižico pozabili pripeti, 
je kakadu odletel in kljub 
povpraševanju, iskanju ga niso našli. 

Brez njega so se vrnili z morja. Bili so žalostni in tudi kakšna 
solza je spolzela po licu. 
 

Nekoč pa so imeli srno, ker jo je kot 
mladičko mama zapustila in so jo 
vzeli k sebi ter zanjo skrbeli. Lepo je 
rasla in pri hiši je bila kar precej 
mesecev. Imela pa je slabo lastnost, 
da je vedno skakala na gospodinjo in 
jo »trkala«, ko je le-ta obešala 
perilo. Ker jo te lastnosti niso mogli 
odvaditi, je gospodar sklenil, da 
mora od hiše in oddal jo je na Brdo, 

kjer je uživala v naravi. 
 

Marija Jereb, prostovoljka 
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Spomini na prvi šolski dan 

 
Pogovorna skupina LASTOVKE, enota Naklo, se je v 
ponedeljek, na prvi šolski dan, spet srečala.  
 
Veselja je bilo kar veliko, saj je bil 
vmes dvomesečni predah. Imeli smo 
si veliko povedati. Glavna tema pa je 
seveda bila: Njihov prvi šolski dan 
pred mnogimi leti. Časovna 
odmaknjenost je bila kriva, da se 
prvega šolskega dne niso spomnili. V 
pogovoru pa so se spomnili na šolske 
dni, ki so bili v primerjavi z življenjem 
otrok danes neprimerno drugačni. 
Omenjali so svojo osebno opremo, 
obleko, hrano, šolske potrebščine, pa 
tudi šolske stavbe, prostor in opremo.    
 
Tudi oddaljenost od šol je bila drugačna kot danes. Pouk so 
obiskovali v začetku le nekaj dni v tednu. Niso poznali 
devetletk. Šolske potrebščine so bile skromne. Spominjali so se 
tablic, ki so nadomeščale zvezke, saj zvezkov sprva ni bilo. 

Tako je bilo.  
 
Primerjava takratnega življenja v šoli  z 
današnjim je zanimiva. Šolski sistem se je 
iz leta v leto spreminjal. Ugotovili so, da so 
današnji prvošolčki pravi ubožčki, saj so 
stari le 6 let. Čeprav pravijo, da z igro 
osvajajo znanje, se le zgodaj poslovijo od 
sproščenih ur v vrtcih.  
 
Če se povrnemo še nazaj k opremi. Aktovk 

niso poznali. Marsikdo je imel doma narejen 
nahrbtnik. Tablicam so delale družbo peresnice, saj so jih v 
razredih čakale lesene klopi s tintniki, kamor so lahko pomakali 
peresa in pisali, če so imeli zvezke.  
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Današnje šolske torbe so težke. Otroke dobesedno vlečejo 

nazaj. Prvošolčke običajno spremljajo mame, ki jim nosijo tudi 
torbe. Nekateri so že napredovali in si nabavili torbe na 
koleščkih. Marsikdaj so v šolo prihajali bosi ali pa so si čevlje 
sposodili od bratca ali sestrice. 
 
Ja, tako je bilo nekoč, daleč nazaj. Spomini ostajajo. 
Zadovoljstvo pa je bilo večje. 
 
 

Zapisala Fani Pagon, prostovoljka 
 

 

Moje prostovoljstvo v domačem kraju 
 

»En hribček bom kupil, bom trte sadil, 
prijat'le bom vabil, še sam ga bom pil…« 

 
S to priljubljeno Slomškovo pesmijo smo zaključili eno od 
septembrskih druženj s stanovalci drameljske enote Doma Nine 
Pokorn Grmovje. Pred dvema letoma je bilo to. Da pa je pesem 
prijetno zvenela iz petnajstih grl, mi lahko verjamete. 

 
Preteklo je nekaj mesecev brez naših srečanj, lani sredi maja 
pa smo obnovili naše književne ali bolje rečeno bralno-
pripovedne ure. Lahko bi rekli kateri tudi ura šal in smeha. Pa 
tudi resnosti. Ko sem prebirala Vorančeve Solzice,  smo se 
spominjali svojih strahov iz otroštva, ob njihovih »sirotejih« 
smo podoživljali lakoto in pomanjkanje. 
 
A najbolj mi bo ostal v spominu eden od junijskih petkov, saj je 
bilo tik pred najlepšim dogodkom v tem Domu. In zato smo 
seveda prepevali, razlagali naša imena, se veselili, sladkali, 

čestitali… 
 
Takole so zabeležili ta čudovit dogodek v Šentjurčanu: 
»Za stanovalce drameljske enote Doma Nine Pokorn grmovje je 
bila sobota prav poseben dan. Stanovalcema Andreju Skornšku 
(58) let in Emici Pokorn (53 let) se je izpolnila želja, da se 
poročita. Pred dvema letoma sta se iz Doma v Grmovju 
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preselila v enoto v Dramlje. Že petnajst let sta bila par, a sta 

živela vsak na svojem oddelku. V Dramljah sta zaživela v 
skupni sobi in si zaželela, da se poročita.«  
 
Sledile so zanimivosti o samem poročnem obredu, običajih, 
presenečenjih. 
  

Zaposleni iz drameljske enote 
pa so povedali za lokalni 
časopis:  
»Marsikateri par bi se moral 
učiti pri njiju. Res sta in bosta 

skupaj v bolezni in zdravju, v 
dobrem in hudem, tako kot 

pravi poročna zaobljuba.« 
 
Da vse to drži kot pribito – o dobrem in hudem – sem se 
prepričala vsakokrat letos maja in junija, ko smo se ponovno 
družili. In vem, da bo tako tudi septembra in še dolgo potem, 
ko jaz ne bom več zahajala med te preproste, srčne ljudi. 
 

Milena Rozman, prostovoljka 
 

 

Veseli dan 

 
Danes je za nas veseli dan. Po večini smo se zopet naselili v 
svoje bivše prostore, obnovljene in obogatene z mnogimi 
prijetnimi detajli za naše ugodno bivanje. 
 
Poleg tega nam sije prijetno jesensko sonce in nam daje 
ugodno počutje in nas razveseljuje.  
 
Svoje prihodnje življenje v Domu 

gledamo v lepi luči in uživamo ob 
ugodnostih, ki so nam omogočene.  
 
Jaz na primer rada čitam. Najraje kakšen 
roman, katerega potem obnovim in 
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zapišem s svojimi besedami in si tako bolj zapomnim, ker to še 

kdaj preberem. 
   
Še raje pa berem pesmi. Preberem jih večkrat in tudi pesmi mi 
dajejo veliko veselje, saj tega sedaj, ko smo oddaljeni od svojih 
domov, tega najbolj pogrešamo.  
 
Upam na veselo in ugodno prihodnost v našem s trudom in 
težavami obnovljenem Domu. 

M. Praznik, stanovalka 
 

 

 

»Malce branja vsak dan bo za posledico imelo bogastvo zelo 
dragocenih informacij v zelo kratkem časovnem obdobju.« 

 
 

Starost 
 

Lenobno v starost zdrsne, kjer ponikne 
ob dejstvu, da nihče te nič ne vpraša, 

kaj starost zadnja leta ti prinaša, 
kar naenkrat vse obstane, krikne. 

 

In veš, da duša se v nebo ti dvigne, 
ti pozabljanje se drugač' obnaša, 
spomin nikomur ne prizanaša,   

ustvarja pojem lastne si enigme. 
 

Lenobno se in prav počasi čudiš, 
kaj vse v tem času nad teboj se znaša, 

resničnost taka je, čeprav se trudiš. 
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vest se sama venomer oglaša, 
rešuje, varje, da se ne okužiš, 
a nekaj sil bolezen še prenaša. 

 
                                                     Janez Mrak   

       
 

Naš obisk v Naklem 
 

Povabljeni smo bili v Dom starejših Naklo, na proslavo ob 
Mednarodnem dnevu starejših. Seveda smo bili veseli povabila. 

Dobro smo se pripravili za nastop, saj je to praznik nas vseh, ki 
smo upokojeni.  
 
Lepo so nas sprejeli, postregli s kavico in pecivom. Terapevtke 
so nam razdelile nove rumene majice z napisom »Žoga bend«. 
Kmalu so prišli še učenci Osnovne šole Naklo, člani Folklorne 
skupine Podkuca, ki so na prireditvi zaplesali in izvedli otroško 
igrico. Z njimi sta bila tudi dva harmonikarja. Starejši je zaigral 
tri vesele pesmice, kar je spodbudilo tudi mlajšega dečka, ki se 
je odločil, da tudi sam pokaže, kaj zna. Tudi stanovalci, člani 
domskega orkestra Žoga bend, smo nastopili z veselo pesmijo. 
Bili smo pohvaljeni za naš nastop.  
Resnejši del prireditve je bil posvečen našemu mesečniku 
Klasu, ki je septembra praznoval svojo 200 številko. Prva 
številka domskega glasila je izšla pred 27 leti. Avtorica in 
mentorica je seveda gospa Irma Čebašek, ki se že skozi 200 
številk trudi in nas ob sodelovanju prenekaterih pridnih 
sodelavk in sodelavcev in gospe Mirjane Debelak razveseljuje 
vsak mesec z izidom nove številke.  
 
Prireditev je vodila socialna delavka Mojca Sajovic. Nekaj 
spodbudnih besed nam je povedala tudi direktorica ga. Andreja 

Valant. Bilo nam je lepo! 
M. Praznik, stanovalka 

 
 
 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 
ilustriral Peter Trobec 
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Žoga bend 

 
 
Na vabilu stanovalcem za vključitev v Žoga bend je pisalo: 
»Zabavno bo!« In tudi je. 
 
V novi aktivnosti pa se skriva mnogo več kot le zabava. Gre za 
lahko aerobno skupinsko vadbo, kjer se krepi kardiovaskularni 
sistem. Potrebna je velika koncentracija za izvedbo zahtevnih 
koordinacijskih gibov, ki se izvajajo v določenem ritmu, po 
namensko izbrani glasbi. 

 
Žoga bend sestavljajo stanovalci, velike gimnastične žoge in 
lesene kuhalnice. 
 
Žoga bend sestavljajo stanovalci obeh enot Doma, ki so pod 
taktirko terapevtk prvič združeni zaigrali skupaj na prireditvah 
ob Mednarodnem dnevu starejših v Domu v Preddvoru in enoti 
Naklo. Povprečna starost stanovalcev v bendu je 80 let in več. 
 

Katja Logar, fizioterapevtka  
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»Kako je zorel Klas« 
Povzetek veznega teksta s prireditve  

ob Mednarodnem dnevu starejših 

 
 

Po 27. letih izhajanja, je v letošnjem septembru izšla častitljiva 
200-ta številka domskega časopisa. Domsko glasilo Klas ne 
navdušuje le stanovalcev in tistih, ki jim še zaide v roke, pač pa 
je v prvi vrsti med njimi direktorica Doma starejših občanov 
Preddvor, ga. Andreja Valant, ki projekt v celoti podpira in mu 
omogoča, da živi naprej.  
Ko Klas tako vsakomesečno z veseljem in sproščeno prebiramo, 

si je seveda dokaj težko predstavljati koliko energije, veselja do 
urejanja in delovnega časa zahteva zase ta naš mesečnik. Prav 
dobro pa to vedo tisti, ki so ob njem že od samega začetka. 
Svojo naslednjo sogovornico bi nedvomno lahko poimenovala 
kar za njegovo mamo oz. dobro skrbnico. Naša sodelavka, Irma 
Čebašek, delovna terapevtka, je bila idejna vodja domskega 
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glasila in za skrbno urejanje ter izdajo Klasa skrbi že od 

samega začetka, torej skoraj polnih 27 let. Dve leti zatem, ko 
je na Turnu nastopila službo, je v skrbi za različne aktivnosti 
stanovalcev v okviru delovne terapije, realizirala idejo o 
notranjem časopisu.  
Brez dvoma pa Klas ne bi bil zrel za izdajo in branje, če v njem 
ne bi sodelovali stanovalci Doma. Koliko veselja in energije do 
pisanja in urejanja prispevkov premorejo, nam je na kratko 
orisala Irma.  
Kot že rečeno, pa h kvaliteti Klasa doprinašajo tudi zunanji 
sodelavci, ki s prostovoljnim delom bogato prispevajo k podobi 
le tega. Kako pomembna sta pri sooblikovanju glasila Klas ga. 

Mirjana Debelak in g. Peter Trobec, lahko opazimo že na oko. 
Po zaslugi ga. Debelak, ki se nam je kot zunanja sodelavka 
pridružila v okviru sodelovanja z Ljudsko univerzo Kranj v 
februarju leta 2009, je glasilo Klas pričelo dobivati nove 
oblikovne, vizualne ter leposlovne razsežnosti. Kot profesorica 
slovenščine in umetnostne zgodovine, ki od tedaj dalje v Domu 
sodeluje preko različnih projektov Ljudske univerze Kranj in 
Ljudske univerze Škofja Loka ter kot prostovoljka, Klasu dodaja 
svoj nepogrešljiv pečat. S svojo strokovnostjo,  umetniško žilico 
in dobrosrčnostjo hkrati potrjuje pregovor, da jabolko ne pade 
daleč od drevesa. Da je Klas dobil svojo ilustrirano podobo, je 

namreč idejno zaslužna prav ga. Mirjana, ki je svojega očeta, g. 
Petra Trobca nagovorila k sodelovanju z nami. Njegove 
ilustratorske sposobnosti, ko besedilom Klasa pričara še sliko, 
nas očarajo vsakič sproti in kar težko je verjeti, da jih ni nikdar 
podkrepil z likovno izobrazbo. Izhaja pa iz družine v kateri je 
ustvarjalo kar nekaj umetniških talentov. Njegov umetniški 
prispevek h Klasu je zares neprecenljiv in hvaležni smo mu ter 
ponosni, da lahko vsak mesec občudujemo kar ustvarja 
posebno za bralce glasila Klas.  
Zahvala za sodelovanje pri domskem glasilu  gre tudi ga. Olgi 
Kepic, ki k domskemu glasilu prispeva že pravljičnih sedem let. 

Kot upokojena vodja Podružnične osnovne šole Olševek in 
učiteljica prvega razreda h Klasu prispeva s svojo strokovnostjo 
in literarno kreativnostjo. Prvič je z Domom sodelovala v letu 
2006, ko je predstavila svoje pesmi oz. recital. Od tedaj naprej 
se kot prostovoljka s stanovalci redno srečuje v okviru kvizov, 
ki jih pripravlja sama, vodi tudi skupino imenovano Branje 
zgodb. Bralci glasila Klas pa ste najbolj veseli njenih dveh 
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zgodb, ki izhajata v nadaljevanju in se bereta tako rekoč 

napeto kot španske telenovele. Vsak mesec zatorej napeto 
pričakujemo, kako se bo zgodba odvijala naprej. V zadnjih 
mesecih pa je ga. Kepic v glasilu pričela objavljati tudi svojo 
poezijo, ki jo sicer pesni že od svojega 18. leta.  
 

   Takole na prvo oko se mi zdi, da bomo imeli v 201. številki 
glasila Klas nedvomno kaj zanimivega prebrati, kajti Dom 
starejših občanov Preddvor kar vriska od novosti, da se sliši do 
doline... 
                     

Vezni tekst pripravila  

   Mojca Sajovic, socialna delavka 
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Modro brati in kramljati 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT MODRO BRATI IN KRAMLJATI  
 

Od januarja do decembra 2013 bodo redna  bralna srečanja v domovih 
za starejše občane na področju treh občin, ki jih pokriva Mestna knjižnica 
Kranj. Bibliotekarji bodo prebirali izbrane odlomke izvirnega slovenskega 
in prevodnega leposlovja, deloma tudi poljudna strokovna besedila, ter 
vodili razgovor, ki bo temeljil na prebranih besedilih, predhodnem 
poznavanju slovenskih literarnih del, na kulturni in naravni dediščini, na 
starih navadah in običajih ter prenosu znanja in izkušenj na mlajše 
generacije. Velikega pomena je ohranjanje ljudskega izročila in 
zgodovinskega spomina. Gostujoči avtorji bodo popestrili srečanja in 
spodbudili udeležence k razgovoru. 
 
Bralna srečanja bodo  potekala enkrat mesečno  v Domu starejših 
občanov Preddvor in Domu starejših občanov Naklo.  
 
Se vam zdi, da bi svoje dneve lahko popestrili, pa ne veste kako? 
Vabimo vas, da se udeležite naših srečanj v družbi dobrih knjig in 
prijetnih ljudi. 
                                                                       
 

 Damjana Mustar 
                    Mestna knjižnica Kranj 
 

Projekt sofinancira:  
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TOVARNE PROPADAJO –  SPOMINI OSTAJAJO 
 
Ste delali v kateri od propadlih gorenjskih tovarn Vezenine 
Bled, Tekstilindus, IBI, Almira, Sukno, BPT, Hladna valjarna 
in žičarna, Žebljarna, Vratni podboji, Gorenjska oblačila,…? 
Se spominjate cvetočega obdobja gorenjske industrije? 
 
Zaupajte nam svoje spomine, prinesite predmete in 
dokumente, ki vas spominjajo na čase, ko ste delali v 
uspešnih podjetjih. 
 
Oglasite se v delovni terapiji in s svojimi spomini sodelujte 
pri projektu Mestne knjižnice Kranj.  
 
Vljudno vabljeni! 

 

Iz osnovnošolskih klopi 

 
 

MARTIN KRPAN RAZMIŠLJA … 
                 (prvoosebna pripoved) 
 

Sem Martin Krpan z Vrha pri Sveti Trojici. Živim normalno 
kmečko življenje. Pravzaprav prevažam angleško sol, kar pa 
je strogo prepovedano. Z mejači nimam težav, saj sem na 
srečo dovolj močan. 

http://www.mkk.si/wp-content/uploads/2013/08/napis-tovarne.png
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Ko sem tako nekega dne spet na svoji kobilici prevažal 

angleško sol, se je nasproti pripeljala kočija. Bilo je mrzlo in 
veliko snega. Hitro sem skočil s kobilice in jo odmaknil v 
sneg. Kočija pa se je začuda ustavila. Iz nje je pogledal mož 
in me vprašal, kako sem lahko s takšno lahkoto dvignil 
kobilico in jo umaknil v sneg. Povedal sem mu, da to ni nič 
lažjega. Če bi bilo treba, bi jo nosil dve uri hoda pa še dalj, 
če bi bila nuja. Gospod je pokimal in vprašal, kaj prenašam v 
žakljih. Ker sem tudi bistre glave, pa ne da se hvalim, sem 
mu natvezil, da nosim bruse in kresilno gobo; da pa se ne bi 
poškodovali, sem žakelj napolnil s slamo. Mož je spet 
pokimal, me pozdravil, nato pa se je kočija odpeljala.  

 
Bil je lep dan, ko sem ravno opravljal neko hišno delo. Na 
dovoz pred mojo hišo je zapeljala kočija, iz nje pa je stopil 
lepo opravljen mož, ki se je predstavil kot cesarski sel. 
Povedal mi je, da me sam cesar kliče na Dunaj. Skoraj nisem 
mogel verjeti svojim ušesom. Zakaj bi cesar poslal po 
navadnega kmeta z Vrha pri Sveti Trojici? Ko je sel ugledal 
moj začudeni izraz na obrazu, me je spomnil na srečanje v 
snegu. Še sanjalo se mi ni, da je bil v kočiji cesar! Ko sem 
izvedel, da Dunaju preti nevarnost in da potrebuje mojo 
pomoč, sem takoj privolil. Po poti sem izvedel, da je Dunaj 

napadel strašen bojevnik Brdavs. Vožnja je minila mirno. 
Hitro smo prispeli. Tako hitro, da sploh nisem videl, kje smo 
se vozili. 
 
Ko so na cesarskem dvoru ugotovili, da sem prispel, so se 
oglasile trobente. To je bil znak mojega prihoda, zato mi je 
cesar takoj prišel nasproti. Bil me je zelo vesel. Do mene se 
je obnašal, kot da bi bila stara znanca. Vsi ministri so me z 
občudovanjem gledali. Tudi cesarica je bila vesela mojega 
prihoda. 
 

S cesarjem sva takoj prešla k stvari. Na Dunaju je bil Brdavs, 
ki je pozival viteze na dvoboj. Do sedaj je še vse ubil, tudi 
cesarjevega sina. To me je še bolj gnalo, da velikana 
premagam. S cesarjem sva se odločila, da greva v orožarno 
izbirat orožje za spopad. Ko sva prišla tja, mi je šlo kar na 
smeh. Vse, kar sem prijel, se je zlomilo v mojih rokah. Le 
kako bi lahko po tem takem Brdavsu odsekal glavo? Cesarju 
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sem povedal, da tukaj ni orožja zame. Malo se je razhudil pa 

sva odšla naprej. Prišla sva do kovačnice. Takrat sem dobil 
idejo. Sam si bom skoval mesarico in naredil kij. Še prej pa 
moram posekati lipo, ki sem jo videl, ko sem prišel na dvor. 
Ko sem jo že sekal, je prišla cesarica in začela vpiti, da je to 
njena najljubša lipa v cesarstvu. A bilo je prepozno. Naredil 
sem si kij in držalo za mesarico iz debla, nato pa sem si 
skoval še rezilo. Ko je cesar to videl, so mu skoraj oči skočile 
iz jamic. Sam ni mogel tega orožja niti dvigniti. Spet mi je 
šlo na smeh. Zdaj je bilo potrebno izbrati le še konja. Ker v 
celem cesarstvu ni bilo primernega zame, so poslali po mojo 
kobilico. "Zdaj sem pripravljen!" sem si rekel. 

 
Nastopil je dan boja. Zajahal sem svojo kobilico in odjezdil 
do travnika na obrobju gozda, kjer naj bi se borila. Brdavs je 
bil že tam. Stisnila sva si roki. Stisnil sem ga tako močno, da 
mu je kri izza nohtov pritekla, pa se je samo smejal. Nato 
sva šla vsak na svojo stran. Ko sva si prijahala nasproti, mi 
je hotel Brdavs že takoj odsekati glavo. Pa sem nastavil kij, 
da se je vanj zaril meč, ki ga ni mogel hitro izdreti. Razjahal 
sem, ga prijel za ramo in porinil na tla, mu rekel, naj hitro 
zmoli en očenaš, trenutek počakal in zamahnil z mesarico. 
Glava je padla stran, Dunajčani pa so vzklikali od veselja. 

 
Odjezdil sem k cesarju, ki je že vedel novico. Pogajala sva se 
za nagrado. In ko sem mu omenil dan najinega prvega 
srečanja ter mu povedal, da v resnici nisem tovoril kresilne 
gobe in brusov, se je začudil. Minister Gregor pa me je hotel 
kar zapreti. Na koncu sem cesarju povedal, na kaj 
namigujem. Hotel sem njegovo potrdilo, da lahko nemoteno 
tovorim angleško sol. Cesar je bil takoj za to in je ukazal 
ministru Gregorju, naj prinese pisalo in list. Minister se ni 
strinjal, a kdo bi si upal ugovarjati cesarju? Ko je bila vsa 
stvar urejena, sem se zahvalil cesarju za njegovo prijaznost. 

Prosil sem le, če bi me lahko kdo spremil iz mesta, ker si 
nisem zapomnil poti. 
Na poti domov sem veliko razmišljal, zlasti o tem, kako imajo 
na Dunaju radi Slovence, ko potrebujejo našo pomoč, plačilo 
pa jim ne gre tako zlahka od rok. 

 
Katjajani Durkov, 7. B 
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Vrtiljak življenja – Zrela leta 

20. del 
 

 
Nekega jutra je dobila telefonski klic iz Doma ostarelih. Mami 
Kristini se je stanje zelo hitro slabšalo. Hitro se je odpeljala k 
njej, obvestila je še Moniko in Mateja. Vsi so bili zbrani pri njej. 
Nekaj minut čez poldne se je poslovila za vedno. Enostavno 
zaspala je, njena smrt je bila hitra in lahka. 
 

Spet je Viktorijo udarilo življenje. Poklicala je Marka in mu 
povedala, kaj se je zgodilo. Monika je poslala telegram očetu. 
Takoj je poslal sožalno brzojavko in lep cvetlični aranžma. 
Opravičil se je, da na pogreb ne bo mogel priti, ker je predaleč. 
Tudi Marko je poslal sožalje in ikebano, sporočil je, da bo prišel 
na pogreb.  
Čez nekaj dni so žaro z mamo Kristino pokopali. Najbližji so 
odšli na pogrebščino. Monika in Matej, Matejeva starša, Jana in 
Luka, Viktorija in Marko. Naročili so hrano kar k Viktoriji domov. 
 
Veliko so se pogovarjali o dobroti mame Kristine. 

Bilo je že pozno, ko so se poslovili. Viktorja je predlagala 
Marku, da lahko prespi v sobi za goste. Takoj se je strinjal. Še 
dolgo sta sedela na sedežni in klepetala. Nobenemu se ni 
mudilo v posteljo. Naenkrat sta se znašla v objemu in Marko je 
Viktorijo nežno poljubil. Vsa srečna je obstala v njegovem 
naročju. Ta dogodek ju je kar malo presenetil. 
Nato sta se šla pripravit za spanje. Viktorija mu je nežno rekla: 
»Marko, pridi k meni v posteljo. Nocoj nočem biti sama. Rada bi 
čutila nekoga ob sebi. Bodi to ti!« 
Ves srečen jo je vzel v svoj objem, jo zibal kot majhnega 
otroka in ji govoril nežne besede. Ugotovil je, da bo to za danes 
dovolj. Srečna sta drug ob drugem zaspala. Strinjala sta se, da 
bosta z intimnostjo še malo počakala. Viktorja je imela pomisel, 
da njegove žene ne smeta prevarati, dokler je še živa. Tudi on 
se je s tem strinjal. A kljub temu sta ugotovila, da sta še živa, 
da v njunih žilah še teče kri, da srce še utripa v ljubezni. Upala 
sta, da morda še ni vsega konec, da za njiju morda še posije 
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sonce in sreča. V mislih sta se zahvaljevala usodi, ki j združila 

njuno življenje. 
 
Težko sta verjela, da se to dogaja z njima, da sta se zbudila 
drug ob drugem, da nista več sama in osamljena. Viktorija je 
bila prosta, Marko pa je telefoniral za dopust. Po poklicu je bil 
gradbeni inženir in lahko so ga za en dan pogrešali. Čutila sta, 
da morata ta dan preživeti skupaj, da morata nekam ven iz 
domačega okolja, ker je med njima veliko neizrečenega. 
 
Kar nerodno jima je bilo drug pred drugim. Nista bila 
sproščena, saj je že dolgo minilo od tedaj, ko sta živela v 

zakonu. Premišljevala sta, da sta bila že predolgo sama, brez 
partnerja. Kar nerodno jima je bilo drugemu pred drugim. Nista 
bila sproščena, saj je že dolgo minilo od tedaj, ko sta živela v 
zakonu. Premišljevala sta, da sta bila že predolgo sama, brez 
partnerja. Nekako sramežljivo sta pozajtrkovala, beseda jima ni 
stekla. Marko je mislil, da je temu kriva materina smrt. 
Spoštoval je to in je bil kar tiho. Viktorija pa se je borila sama s 
seboj. Bila je v velikem dvomu, če ravna prav, ker je Marku 
dovolila, a je stopil v njeno srce. 
 
Odšla sta na pokopališče, na Kristinin grob. Viktorija se je 

prepustila žalosti. Grenke solze so ji tekle po licih. Vsa bolečina 
njenega srca je privrela na dan. Marko je tiho stal ob njej, saj 
mu je zdelo, da bi bila zdaj vsaka beseda odveč. 
 
Tudi njegove misli so odpotovale daleč proč, v tiste srečne 
čase, ko je užival z družino, zdaj pa se je vse to sprevrglo v eno 
veliko žalost. Precej časa je že minilo, kar sta se podajala 
žalosti, zato je narahlo položil roko na Viktorijino ramo. 
»Mislim, da je zdaj dovolj že joka. Saj veš, da nobene solze ne 
bodo mame obudile. Smrt je nekaj dokončnega! Pravijo, da 
mora življenje naprej, saj nihče ne more živ v grob, smrt pride 

sama. Vem, da ne boš nikoli pozabila svoje mame, toda prosim 
te, ne žaluj preveč. Verjetno tudi ona ne bi bila preveč 
navdušena nad tvojim jokom. Če mi dovoliš, bi se danes 
odpeljal do Portoroža. Ali se ti ne zdi, da se morava veliko 
pogovoriti? Če pa misliš, da je bila nocojšnja noč napaka, mi pa 
to odkrito povej! Prav nič ti ne bom zameril, le želel bi 
odkritosrčen odnos!« 
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»Ne zameri, da sem se tako predala bolečini, a življenje mi je 

bilo že tako nenaklonjeno, da ne morem več. Mislim, da bo v 
moji duši vedno tema, da nikoli več vanjo ne bo posijalo sonce. 
Odkrito ti povem, da v vsem svojem življenju še nisem 
preživela lepše noči, kot nocoj. A bojim se, da sanjam in se 
bom kar enkrat hitro zbudila v kruto resničnost. Ne zameri, če 
sem tako nezaupljiva. Drugače pa tudi jaz želim odkritosrčen 
odnos! Sklenila sem, da se ti bom nocoj prepustila. Poskusila 
bom uživati današnji dan, saj bo mogoče to prvič in zadnjič!« 
 
Odpeljala sta se proti Portorožu. Na prvi bencinski postaji sta 
šla na kavo. Prijetno je tekel med njima sproščen pogovor o 

vsakdanjih stvareh. Drug o drugem sta ugotovila, da sta 
prijetna sogovornika, ki znata tudi poslušati. 
 
V Portorožu sta poiskala parkirni prostor pred hotelom 
Mediteran. Marko je vzel prosto sobo, ker sta se odločila,  da 
bosta čez noč ostala na morju. Ko sta prišla v sobo sta šla na 
balkon in pričela klepetati. Držala sta se za roke in 
pripovedovala vsak svojo življenjsko zgodbo. Tako sta se 
zatopila v svoje življenje, da sta skoraj pozabila, da morata na 
kosilo. Malo sta se osvežila in odšla v restavracijo. Marko se je 
do Viktorije obnašal zelo kavalirsko. Bila je zelo presenečena, 

da obstajajo še taki čudoviti moški. Z govorjenjem in 
obnašanjem, jo je vedno bolj privlačeval. Pa tudi njemu je bila 
plaha in sramežljiva Viktorija vedno bolj všeč. 
 
Po dobre kosilu sta si še privoščila še kozarec odličnega vina in 
potem sta šla nazaj v sobo. Odločila sta se, da bosta malo 
počivala. Pozno popoldne sta rekla, da bosta šla v hotelski 
bazen. Zato sta odšla na bazen po kopalke, da bi si jih 
izposodila. 
Ko sta prišla nazaj v sobo, sta se odšla tuširat in preobleč v 
kopalke. Marko je dal Viktoriji prednost. Medtem, ko ga je 

čakala, je legla na posteljo in zaspala. Pokril o je, da ji ne bi 
bilo hladno in legel zraven nje. Opazoval je njen obraz, ki se je 
v spanju sprostil in izgubil tisto zadržanost. Bila je zelo lepa, 
čeprav je življenje na njen obraz zarisalo že kar nekaj gub.  
 
(se nadaljuje)                                         
                                                            Olga Marinšek Kepic 
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Iskrena zahvala 
 
Po komaj tritedenskem bivanju na oddelki G2 se je po težki 
bolezni preselila v večnost moja draga sestra Veronika 
Zaplotnik roj. Stare. 
 
Za vse dni, katere je preživela na oddelku se najtopleje in 
globoko zahvaljujem vsem sestram, negovalkam ter strežnemu 
osebju, ki je tako lepo skrbelo, da se je kar najbolje in najlepše 
počutila in dobila toliko lepih in toplih besed, katere je slišala do 
njene zadnje ure.  
 

Zahvala tudi vodstvu in socialni delavki gdč. Anji za tolikšno 
razumevanje, da so pomagali izpolniti željo moji sestri, da iz 
bolnišnice pride v Dom v Preddvoru. 
 
Hvala vodstvu Doma za izrečeno sožalje. 
 
Vsem še enkrat iskrena hvala! 

sestra Marija Bukovnik 
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Vabilo za oktober - DSO Preddvor 
 

 
o TELOVADBA  

od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnevnem prostoru ND, 
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu 

o KNJIŽNICA  
ponedeljek, sreda, petek od 9.00 – 9.30 ure v delovni terapiji 

o ROČNA DELA  
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v mali jedilnici 

o VAJE ZA VADBO SPOMINA IN ZBRANOSTI 
ponedeljek ob 10.45 uri v mali jedilnici 

o »ŽOGA BEND«  

ponedeljek in sreda ob 13.30 uri v delovni terapiji 
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 in petek ob 7.45 uri v pritličju gradu   

o MOLITVENA URA   
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu 

------------------------------------------------------------------- 
KULTURNA PRIREDITEV »KAKO JE ZOREL KLAS«  
ob Mednarodnem dnevu starejših –  

sreda, 2. oktober ob 16.30 uri v jedilnici 

______________________________________________________  
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo  

Ambasadorji nasmeha 

sreda, 9. oktober ob 9. uri v novem domu 
sreda, 23. oktober ob 9. uri v gradu 

______________________________________________________ 

MAŠA 
petek, 11. oktober ob 10.30 uri v pritličju gradu 

______________________________________________________ 

BRANJE ZGODB z Olgo Kepic  
četrtek, 17. oktober ob 10.00 uri  

______________________________________________________ 

KOSTANJEV PIKNIK z učenci OŠ Preddvor 
torek, 22. oktober dopoldne v parku 

______________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ  

»Modro brati in kramljati« 

sreda, 23. oktober ob 10. uri 
______________________________________________________ 
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  

Darjo  Jelenc 

četrtek, 24. oktober ob 13.30 uri  
______________________________________________________ 

PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  

četrtek, 24. oktober od 14.30 do 15.30 ure v 1. In 2. nadstropju 
gradu 

______________________________________________________ 

OBISK RDEČIH NOSKOV – KLOVNI ZDRAVNIKI 
ponedeljek, 28. oktober ob 9. uri v 2. nadstropju gradu 

______________________________________________________ 

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ŠENČURSKI ZVON 
ponedeljek, 28. oktober ob 16.30 uri  

______________________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
sreda, 30. oktober ob 10.00 uri  

______________________________________________________  

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak   
sreda, 30. oktober ob 13.30 uri  

______________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 

 

Vabilo za oktober – 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 (2.10., 9.10.,23.10.) 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 

------------------------------------------------------------------- 
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KULTURNA PRIREDITEV »KAKO JE ZOREL KLAS«  

ob mednarodnem dnevu starejših –  

torek, 1. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo  
______________________________________________________ 

MAŠA  

četrtek, 3. oktober ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
______________________________________________________ 

BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ  

Modro brati in kramljati 
ponedeljek, 7. oktober ob 10.30 uri v delovni ter. enote Naklo 

______________________________________________________ 

KVIZ 
torek, 8. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

 

POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE s Faniko Pagon  
ponedeljek,  14. okt. ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

ponedeljek, 28. okt. ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
______________________________________________________ 

DRUŽENJE S TERAPEVTSKIM PAROM - Društvo  

»Tačke pomagačke« 
torek, 15. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

______________________________________________________ 

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak  
sreda, 16. oktober ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo 

______________________________________________________ 

PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  
četrtek, 17. oktober ob 15.00 uri v avli enote Naklo 

______________________________________________________ 

KOSTANJEV PIKNIK 
petek, 18. oktober dopoldne v enoti Naklo 

______________________________________________________  

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 21. oktober ob 10.30 uri v delovni ter. enote Naklo  

______________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 
Uredniški odbor: 

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


