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Iskrene čestitke stanovalcem, 

ki praznujete v januarju! 
 

ga. Frančiška Lazar 
ga. Frančiška Boncelj 
ga. Marija Gomboc 
ga. Antonija Kožuh 

ga. Vida Drnovšek Lampret 
ga. Frančiška Drempetič 

g. Andrej Kritanec 
ga. Antonija Pongrac 

g. Bogomir Kogej 
ga. Antonija Zadnikar 

ga. Antonija Roblek 
g. Lojze Kersnik 
ga. Pavla Režek 
ga. Ana Trogrlič 

 
enota Naklo 

ga. Silvestra Bogataj 
ga. Neža Fister 

ga. Jožefa Kavčič 
ga. Slavka Dodič 
ga. Neža Povše 

ga. Frančiška Grujič 
ga. Marija Truden 
ga. Marija Ritlop 
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V času, ko si staro in novo leto podajata roki, zaživijo spomini na 

trenutke preteklosti. Ob tej priložnosti se vsem stanovalkam in 

stanovalcem ter sodelavcem DSO Preddvor in DSO Preddvor enote 

Naklo še enkrat zahvaljujem za izkazano zaupanje in sodelovanje v 

letu 2013. To leto je DSO Preddvor zaznamovala obsežna prenova, 

katera se je dotaknila vseh nas. To je sedaj za nami - misli in načrti 

so že usmerjeni v prihodnost.  

 

Spoštovani,  

voščim Vam vesele praznike in želim, da Vas leto 2014 obdari s 

številnimi lepimi trenutki, obilico zdravja in osebnega zadovoljstva! 

 

Andreja Valant, direktorica 
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ZIMA  SE  BLIŽA 

 

 

Nič več na polju ptica ne poje, 

žalostno v golem drevju čepi, 

pusti so travniki, vrtovi in polja, 

v gorah pa sneg se že belo blešči. 

Hiše čepijo v megli jesenski, 

iz dimnikov droben dim se kadi, 

narava izgleda kot izumrla,   

vse čaka na zimo, ki k nam hiti. 

Sonce ves dan za oblake se skriva, 

le redko pokuka iz sive megle, 

veter v golih drevesih šumi, 

izpod neba pa rahlo zasneži. 

 
               Olga M. Kepic 
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Božična potica 
 

Pri nas doma smo pekli makovo potico, ker smo imeli mak 
doma.  
 
Mak smo tolkli v leseni »stopici«, 
ker takrat nismo poznali strojčka 
za mletje. Mak smo skuhali v medu 

in ga razdelili po razvaljanem 
kvašenem testu. Dodali smo tudi 
cimet. 
 
Potico smo pekli v krušni peči in ko 
je bila pečena, smo jo potresli z vanilin sladkorjem, da je bila 
še bolj slastna. Otroci smo jo lahko jedli šele naslednji dan, ko 
jo je naša mamika razdelila med vse družinske člane. 
 
Bilo je lepo, čeprav smo živeli v mali, s slamo kriti hiški. Božični 
prazniki pa so mi ostali v najlepšem spominu. 

 
Marija Bliznac, stanovalka 

 
 

Naš izlet v Portorož 
 

Zbudim se v sončno, a hladno jutro, polno pričakovanj, saj 
gremo danes na izlet v lepo obmorsko mesto Portorož, kjer se 
bomo predstavili z našo skupino »Žoga bend«. 
  
Kar hitro smo zbrani, žoge so naložene v avtobus in že se 

peljemo in vijugamo skozi lepa gorenjska naselja do naše enote 
v Naklem, kjer dobimo okrepitev in potem naprej do avtoceste, 
ki pa nam da hitrost in raznolikost pokrajine, kjer potujemo. 
Okolica se močno spremeni. Občudujemo naravo, velike in 
dolge tunele, visoke viadukte, ki so tudi nevarni, posebno, 
kadar piha močna burja, ki pa v teh krajih ni nič posebnega. 
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V dobri uri smo na Črnem Kalu, kjer že zaznamo drugačno 

klimo, topleje je in mi, ki smo prišli iz hladne in z ledenimi 
kristali posute krajine, smo 
veseli spremembe in toplega 
sonca.  
 
Konec je avtoceste in ob poti 
do Portoroža nas spremljajo 
stojnice, polne južnega sadja, 
ciprese, naselja vikendov …  
 
Približujemo se naselju 

Strunjan, ki je zelo gosto 
naseljeno. Pozabila pa sem na morje, ki nas vabi, in lep pogled 
na ladje, ki se zibljejo na morju in nam zbujajo igrive spomine 
na že davno minula doživetja. V Portorožu smo videli polno 
hotelov, lepih a dragih izložb, ki so nam le zbujale skomine.  
Ustavili smo se pred hotelom Slovenija, kjer smo imeli nastop. 
Iz avtobusa smo razložili naše rekvizite – velike žoge, 
napolnjene z zrakom, na katere udarjamo po taktu s 
kuhalnicami. Mislim, da smo kar zanimivi. 
 
Pred nastopom smo šli na eno dobro kavico, je tudi res, da take 

ne pijemo vsak dan, še malo smo poklepetali in že so nas 
poklicali, da se pripravimo na nastop. Seveda smo se 
predstavili najbolje kot smo mogli, saj smo bili vsi prevzeti  z 
vsemi novimi doživetji. Bili smo veseli, da je nastop uspel.  
 
Odšli smo na prijeten sprehod ob morju, ki je mirno pošiljalo 
valove na obalo in nič ni naznanjalo, kako kruto zna biti. Prišli 
smo do prijetne restavracije ob morski obali in postregli so nas 
z dobrim kosilom.  
 
Kar večkrat so nas naše vodje morale opomniti, da smo daleč 

od doma in tako smo se odpravili. Avtobus nas je že čakal. 
Veselo in »žlobudravo« smo se namestili in odbrzeli po isti poti 
nazaj proti našemu Domu v Preddvor, ki nas je čakal topel in 
razsvetljen. Zunaj pa je bila že gosta tema, a v nas je ostal 
topel in vesel spomin. 

Praznik, stanovalka 
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Predstavitev »Žoga benda« 
na Posvetu združenja direktorjev Skupnosti socialnih 

zavodov Slovenije v okviru 
Predstavitve delujočih inovativnih pristopov in zanimivih 

konceptov dela v slovenskih domovih 
 

  

 
 
 

 

 
 

Predstavitev  »Žoga benda« v Portorožu 
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V torek, 3. decembra,  smo šli v Portorož, kjer smo nastopali  

na posvetu direktorjev socialnih zavodov Slovenije. Na ta 
sestanek smo bili povabljeni kot najbolj zanimiv projekt, ki naj 
bi ga predstavil naš Dom.  
 
Imeli smo kar malo treme, vendar sta bili naši terapevtki, Katja 
in Irma, ki sta nas pripravljali na ta nastop, prepričani, da nam 
bo uspelo. Imeli smo pripravljeni dve pesmi, ki smo ju v redu 
predstavili.   
 
Prisotni so bili navdušeni in deležni smo bili močnega aplavza. 
Tudi ko smo se vračali, so nam še posebej čestitali, kar nas je 

še posebej veselilo.  
 
Po končani predstavitvi smo si še mali ogledali Portorož, in to 
predvsem morje. Bilo je kar precej mirno in nehote so se mi 
prikradle misli na mladost in na plavanje, ki pa ga ne bo več. 
 
Po vsem tem se nam je že oglasil želodec in morali smo na 
kosilo. Le-tega smo imeli v prijetni restavraciji ob obali. Prijetno 
smo bili presenečeni, da so nas tako lepo postregli. To kosilo je 
trajalo kar precej dolgo, saj so nam majhne porcije počasi 
prinašali. Vendar smo bili s kosilom zelo zadovoljni, saj take 

postrežbe nismo vajeni. Dan je minil in prijetno utrujeni in 
zadovoljni smo se odpravili domov. 
 
Zahvaljujem se vsem, ki so nam omogočili ta obisk v Portorožu. 
 

IMM, stanovalka 
 
 

Križem kražem po Slovenskih goricah 

 
Slovenske gorice so slikovita pokrajina med Muro in Dravo, s 

številnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi.  
 
Zgodaj je gospa Anica prišla po mene in me odpeljala do 
Preddvora, potem pa naprej z avtobusom skozi lepe gorenjske 
vasice do Šenčurja. Tam se nam je pridružil vodič, gospod 
Janez. Pot smo nadaljevali naprej skozi Mengeš in Trojanski 
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predor, dolg 3 km. Nato pa po avtocesti v Savinjsko dolino z 

hmeljskimi nasadi, mimo Celja do Tepanja. Tam smo se 
ustavili, popili kavico in 
nadaljevali naprej po 
Slovenskih goricah ter 
mimo Slovenske Bistrice 
do vasi Cerkvenjak, kjer 
smo si ogledali muzejsko 
zbirko sakralnih in 
drugih pomembnih 
predmetov, ki jih je 
dolga leta zbiral in 

ustvarjal domačin, 
gospod Nedalič.  

 
Po ogledu smo nadaljevali pot do vasi Kunovo, duhovnega 
centra Pachamama. Center vodi gospa iz Južne  Amerike, iz 
Peruja, potomka Inkov. Gospa zelo dobro govori slovensko in je 
poročena z domačinom, Slovencem. Njihovo hišo obkroža 
bambus, obiskovalcu pa se odpre pogled na hišo organskih 
oblik, zemeljskih poslikav in neštetih naravnih mozaikov - 
pogled , ki daje vedeti , da smo prispeli domov, prav v naročje 
Matere Zemlje.  

 
Pachamama je ekološka kmetija in še veliko več,  je dom, ki sta 
si ga ustvarila OHIRAJ in LUC, Slovenec in Perujka, je center 
harmoničnega bivanja, popolnega miru. Gospa izdeluje 
kozmetične preparate - vse iz čisto naravnih surovin, ki jih 
prideluje  v svojem ekološkem vrtu. To so toaletno milo in 
razne kreme za nego telesa. Ogledali smo si delavnico, kjer 
gospod izdeluje vse mogoče predmete iz lesa in gline, iz katerih 
se je nekdaj jedlo in pilo.  
 
 

Po ogledu smo nadaljevali pot do kraja Negova in si ogledali 

stari grad, ki mu domačini pravijo Negovski grad. Prvič je bil 
omenjen leta 1425, in sicer pod imenom EGRAW, njegov lastnik 
pa je bil deželni glavar Hans iz Windena na Štajerskem. Lastniki 
gradu so se skozi stoletja menjavali, po letu 1543 je bila 
Negova vse do konca druge svetovne vojne v posesti plemiške 
rodbine Trantmannsdorf. V 16 stol. so grad razširili za tri trakte 
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s stolpi, v 17 stol. je bil zgrajen tako imenovani novi grad. Leta 

1939 je grad pogorel, 
takrat je bilo uničenih  
nekaj poslopij, med 
drugim je bil porušen 
eden od stolpov. Po 
drugi svetovni  vojni je  
bil  grad nacionaliziran 
in bil uporabljen za 
stanovanja. Danes ima 
status kulturnega 
spomenika državnega 

pomena. 
 
Poleg že omenjenega gradu so zgodovinski spomeniki, tudi 
kužna in sakralna znamenja, križi in po gričih posejane 
kapelice. 
  
Župna cerkev Marijinega rojstva, sedanja cerkev, je bila 
zgrajena med leti 1699 in 1710. Ob poti med cerkvijo in 
gradom stoji kamniti kip Janeza Nepomuka iz prve polovice 18 
stol. V 17 stol. je na gradu delovalo najstarejše sodišče v 
okolišu. Negova je imela sodno oblast, o čemer priča še danes 

ohranjen sramotni steber ali »pranger« iz leta 1656. Sodstvo je 
imelo opraviti predvsem s pravdami okoli vinskih goric, dolgovi, 
dediščino, prisvajanjem zemlje in krajami. Širša okolica Negove 
je bogata z naravnimi vrelci mineralne vode, slatine, okoliškim 
prebivalcem vir pitne vode.  
 
Ko smo si v tem kratkem času ogledali grad in okolico, smo se 
napotili do kraja Cogetinci blizu Cerkvenjaka ter se ustavili na 
turistični kmetiji Firbas - na križpotju Slovenskih goric in 
Prlekije, na specializirani turistični kmetiji. Za kosilo so nam 
postregli z domačo prleško hrano - gobovo juho, ajdovo kašo 

kot prilogo zraven mesa, za zaključek pa iz kmečke peči prava 
kvasenica, servirana v jedilnici na loparju.  
 
Ko smo se malo odpočili in okrepčali, smo nadaljeval pot do 
kraja Sakušaki pri Juršincih, kjer so domačini ustanovili muzej 
svojemu Janezu Puchu - »Johann Puch«, iznajditelju, 
mehaniku, podjetniku, ustanovitelju tovarne Puch. Janez Puch 
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se je rodil l. 1862 v vasi Sakošak, umrl l. 1914 v Zagrebu. Kot 

najstarejši sin bajtarja z devetimi otroki je moral z devetimi leti 
od doma. Pri petnajstih letih se je izučil za ključavničarja. Na 
izpopolnjevanje je odšel v Gradec v Avstrijo in tam tudi ostal. 
Tisti čas so iz Velike Britanije začela prihajati kolesa, začel se je 
zanimati za motorje, uspelo mu je zgraditi motocikel, kasneje 
je v svoji tovarni začel izdelovati avtomobile, s katerimi je začel 
oskrbovati avstrijski dvor.  
 
Po ogledu filma o izumitelju Janezu Puchu smo se napotili proti 
Gorenjski. Po avtocesti skozi Trojane ter mimo Ljubljane in 
Kranja do Preddvora. Hvala vsem organizatorjem za tako 

zanimiv in poučni izlet. 
                       

Marija Bliznac, stanovalka 
                                                                                                      
 

Kaj je sreča? 
 

Sreča je skrivnostna dama, 
nikoli ne prihaja sama 

v njeni senci varno skrita 
mir in zdravje ji sledita. 

 
Sreča skromna je in zadržana,   

a je od vseh najbolj iskana, 
nepredvidljiva, nevsiljiva, 
a prevečkrat nedosegljiva. 

 
Sreča plemenita dama, 

ljubezen je njena mama, 
sreča ne sklepa kompromisov, 

a drži svojih se predpisov. 
 

Marta Hočevar 
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Tone Pavček 

 
Tone Pavček je sodobni slovenski pesnik. Rodil se je 29. 
septembra 1928 v Št. Juriju pri Novem mestu. Umrl je zaradi 
bolezni 21.10. 2011 – torej je naš sodobnik. 
  

Diplomiral je na pravni 
fakulteti v Ljubljani leta 
1954. Deloval je kot 
novinar in urednik pri 
Ljudski pravici in pri RTV 
Ljubljana. Seznanil se je s 
pesnikom Janezom 
Menartom in postala sta 
najboljša prijatelja. Družil 
se je tudi s Cirilom 
Zlobcem in Kajetanom 
Kovičem. Skupaj so izdali 

knjižico pesmi z naslovom »Pesmi štirih«. 
 
Tone Pavček je pisal pesmi za otroke in za odrasle. Nekatere so 
prav otroško živahne, spet druge resne in razmišljujoče ali tudi 
poučne. Otroško navihane so na primer: Tista 

Marinka, Dva Andreja, Kako Marko spi, Kaj vse 
je tata … Razmišljujoče  pa: Rojstvo, Nečke, 
Prošnja … in druge. Prav zanimive so pesmi o 
angelih – Angel prvega koraka, Najmanjši 
angel, Šolski angel, Zlobni angel, Prometni 
angel in še in še.  
 
Angeli so Pavčkova hvalnica življenju. Pesniško 
zbirko o angelih je dokončal ne veliko pred tem, preden se je 
po bitki z dolgo boleznijo poslovil. 
 

Menim, da je Tone Pavček s svojimi pesmim zelo obogatil 
slovensko kulturo. Njegove pesmi se s Prešernovimi ne dajo 
primerjati, vendar pa mislim, če bi dali ene in druge na 
tehtnico, bi le-ta »ostrmela«  in se ne bi nagnila niti na eno niti 
na drugo stran! Tako je moje mnenje! 
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Življenje je lepo 
 

Življenje visoko, veliko, večno 
kličem ti: Dober dan! 

In ti ponujam roko za srečno 
skupno vandranje v kdovekam. 

Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, 
na severni in na južni tečaj, 

v dolino solz in na goro vstajenja 
in zmeraj znova k sebi nazaj. 

Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, 
dober dan, posvečena norost. 

Dober dan, mila ptica mladosti 
in tvoja pesem; dar in skrivnost. 

Dober dan, življenje! Silno in milo. 
Kot na praznik prihajam v tvoj hram 

in ti šepetam na uho besedilo 
zaljubljenih: Rad te imam! 

 
Pripravila: M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo 

 
 

Mama kuha kosilo 

 
Ko prinese mama na mizo mlečno kašo, se Metka kuja, da ne 
bo jedla mlečne kaše. Mama nič ne reče, vzame skodelico in v 

njo da kašo in jo da v pečico.  
 
Popoldan je Metka lačna, prosi mamo, da naj ji da kaj za jesti, 
mama vzame skodelico iz pečice in jo postavi na mizo. Metka 
prične jest mlečno kašo in pravi: 
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»Oh; ta mlečna kaša, 
to jaz rada jem,   

tega prav nikomur ne povem, 
da bi mi jo snedel, tega se bojim 

zato rajši molčim.« 
 

Marija Kralj, stanovalka 
 

 

 

Kako nas vidijo drugi … 
                                 
 

  
 

Kako nas vidijo drugi, je nepomembno. 
Najbolj pomembno je, kako vidimo sami sebe! 

 
Za vas izbrala  

Mojca Sajovic, socialna delavka 
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Nov dan 
 

Spet napočil dan je nov, 
daj nam Bog svoj blagoslov, 
angel varuh pri meni stoj, 

da ostanem otrok tvoj. 
 

O, moj angel ,lahko noč, 
ti me varuj nocojšnjo noč, 

če nocoj umrla bom, 
sprejmi dušo v večni dom. 

Amen. 
 

M.H., stanovalka 
 
 
 
 

 

 
 

So poti, ki vodijo v nove kraje, 
so poti, na katerih se marsikaj doživi,   
so poti, ki vodijo v nova spoznanja 

in so poti, ki vodijo v srca ljudi. 
SREČNO 2014! 

 
 
 

 
 

Utrinke pripravila Mirjana Debelak, 
ilustriral Peter Trobec 
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Leto 2013 se poslavlja… 

 

V letu 2013 so se v enoti Preddvor nadaljevala gradbena dela 

energetske sanacije, prenove novega doma in ceste s 

parkiriščem. Potrebno je bilo veliko prilagajanj in iznajdljivosti, 

predvsem pa potrpljenja s strani tako stanovalcev kot 

zaposlenih. Pa tudi gradbeni delavci in njihove vodje so se 

morali vseskozi prilagajati nam. Skupaj nam je uspelo in z 

veseljem smo čakali 16. oktober, dan, ko smo s slovesno 

kulturno prireditvijo uradno zaključili dela, stanovalci ste se 

naselili v svoje obnovljene sobe, terapevtke smo dobile nazaj 

svoje prostore, pridobili smo nekaj novih dnevnih prostorov… 

A kljub gradnji se terapevtke nismo dale in tudi v letu 2013 

poskrbele za nekaj novosti na področju delovne terapije in 

fizioterapije.  

V mesecu januarju smo začeli sodelovanje s Slovenskim 

društvom za terapijo s pomočjo živali AMBASADORJI 

NASMEHA v enoti Preddvor,  v mesecu maju pa s Slovenskim 

društvom za terapijo s pomočjo psov TAČKE POMAGAČKE 

v enoti Naklo. 

Aprilu smo tudi v enoti Naklo začeli z mesečnimi praznovanji 

rojstnih dni z glasbenimi gosti. 

V najbolj vročih avgustovskih dneh pa se je rodil naš »ŽOGA 

BEND«. V obeh enotah smo začeli pridno vaditi in se prvič 

združeni predstavili na prireditvah ob mednarodnem dnevu 

starejših v Preddvoru in Naklem ter v oktobru na otvoritveni 

slovesnosti.  

Novembra smo začeli z izvajanjem projekta »Starostniki 

aktivno raziskujejo koristne organizme (GARKLC)«, 

katerega nosilec je Biotehnični center Naklo.   
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Decembra smo organizirali prvo delavnico izdelovanja 

MANDAL, ga. Mirjana Debelak pa je pripravila predavanje na 

to temo za stanovalce in zaposlene. 

 

V letu 2013 smo dali poudarek tudi razvoju prostovoljstva na 

področju individualnega družabništva. Prostovoljcem Ireni 

Končan, Simoni Bašelj, Miji Avsenik in Nastji Bojić,  ki 

stanovalce kot individualni družabniki obiskujejo že več let, se 

je  pridružilo kar osem novih – Sonja Kržišnik, Marija Avbelj, 

Janja Kobler, Suzana Meglič, Klemen Gradišar, Špela 

Slabe, Nada Mitrovič in Diana Resnik.  

Poslavlja se leto 2013 in ob tej priložnosti bi se rada v svojem 

imenu in imenu stanovalcev iskreno zahvalila vsem zunanjim 

sodelavcem, ki ste tudi v tem letu razveseljevali naše 

stanovalce z različnimi kulturnimi programi, koncerti, 

druženjem, pogovori…  

Poleg navedenih prireditev in dogodkov, ki so navedeni v 

»Pregledu dogodkov v letu 2013« ste se stanovalci tedensko 
oz. mesečno lahko udeleževali tudi naslednjih aktivnosti:  
 
o v enoti Preddvor   

jutranje telovadbe, BioSinhron skupinske terapije, skupine za ročna 

dela, vaj za vadbo spomina, obiskovali knjižnico in  maše, »Žoga 

benda«, skupine Zapojmo skupaj, kuharskih dopoldnevov, ustvarjalnih 
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delavnic, praznovanj rojstnih dni s harmonikarico Darjo Jelenc, 

Skupin za samopomoč z Ano Čebulj, Marto Erznožnik, Marjano 
Perko, Danic Gaser in Marjano Opaka, Zgodovinskega krožka z 

Markom Ogrisom, skupine Branje zgodb in kvizov z Olgo Kepic ter Z 

besedo in sliko skozi čas z Mirjano Debelak, družabnih uric s 
harmonikarjem Janezom Požarom, družabnih popoldnevov s 

harmonikarico Darjo Jelenc, molitvenih ur s Francko Brešar in 
Mileno Rozman,  bralnih srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice 

Kranj, aktivnosti s pomočjo živali s Stanetom Rmanom  in psičko 
Katano. 

 

o v enoti Naklo  

jutranje telovadbe, BioSinhron skupinske terapije, skupine za ročna 
dela, vaj za vadbo spomina, tombol, kvizov, izposoje knjig, maše, 

»Žoga benda«, praznovanj rojstnih dni s harmonikarjem Jožetom 
Štilcem, harmonikarjem Viktorjem Bizjakom, harmonikarjem 

Zlatkom Pivcem in citrarko Francko Šavs,  Skupine za samopomoč 
z Marijo Jereb in Ano Golja, Zgodovinskega krožka z Markom 

Ogrisom, skupine Z besedo in sliko skozi čas z Mirjano Debelak, 
pogovorne skupine Lastovke s Fani Pagon, družabnih popoldnevov s 

harmonikarico Darjo Jelenc, molitvenih ur z Magdo Gros in Marijo 
Čadež, bralnih srečanj z Damjano Muster iz Mestne knjižnice Kranj, 

aktivnosti s pomočjo živali z Ireno Šeruga in psičkom Akijem, Vesno 
Stipetič in pudlom Tobijem ter Darjo Jagodic in Luno. 

 

 

Pregled dogodkov v letu 2013 
_____________________________________________ 
 

Januar 2013 
 

Enota Preddvor 
o  5. januar  - koncert cerkvenega pevskega zbora iz Kokre  

o 10. januar – delavnica »Izdelovanje košev za odpadni papir« - 

Biotehnični center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje in varovanje 

naravnega okolja)  

 

Enota Naklo 
o 8. januar – delavnica »Ali je res vse kar vržem v smeti res smet?« - 

Biotehnični center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje in varovanje 

naravnega okolja)  

o 26. januar – delavnica »Rastlinska čistilna naprava – urgenca za 

odpadne vode« - Biotehnični center Naklo (v okviru projekta 

Spoznavanje in varovanje naravnega okolja)  
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o 31. januar - nastop plesne skupine Skokice (skupina Pandice in 

Nagajivke) ter nastop Boštjana na klaviaturah 

__________________________________________________________ 
 

Februar 2013 
 

Enota Preddvor 
o 12. februar - pustovanje s harmonikarjem in z maškarami iz vrtca 

Janček Visoko ter učenci podružnične OŠ Kokra 

o 13. februar – ogled filma Industrializacija mesta Kranj – Mestna 

knjižnica Kranj 

o 25. februar – glasbeno dopoldne s harmonikarjem Janezom Požarom 

(MEPI program, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj)  

Enota Naklo 
o 5. februar - nastop učencev 4. razredov OŠ Naklo 

o 5. februar - »Rokovnjači, pesem o vodi, vodne učne poti« - Biotehnični 

center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje in varovanje naravnega 

okolja) 

o 7. februar - koncert pevskega zbora Dobrava Naklo 

o 9. februar  - obisk kurentov 

o 11. februar - nastop plesne skupine Skokice  

o 12. februar - pustovanje s harmonikarjem Zlatkom in obiskom maškar  

iz vrtca Rožle Naklo 
____________________________________________________ 

 

Marec 2013 
 

Enota Preddvor 
/ 
 

Enota Naklo  

o 12. marec – »Poezija in glasba« - nastop učencev OŠ Šenčur 

o 16. marec - koncert cerkvenega pevskega zbora iz Kokre 

o 18. marec - nastop plesne skupine Skokice (skupina Miške) 

____________________________________________________ 
 

April 2013  
 

Enota Preddvor 
o 1. april – velikonočna maša s pevci mešanega cerkvenega zbora 

župnije Preddvor 

o 12. april – obisk prostovoljcev – iz Zavarovalnice Tilia 
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o 17. april – Srečanje stanovalcev gorenjskih domov – voden ogled 

Mestne knjižnice Kanj (organizator Dom upokojencev Kranj) 

o 30. april – kresovanje s harmonikarjem Janezom Požarom 

 

Enota Naklo  

o 12. april – otvoritev razstave likovnih del Likovnega društva Dobrava 

Naklo s kulturnim programom  

o 16. april – nastop učencev 2. razredov OŠ Naklo 

o 17. april – Srečanje stanovalcev gorenjskih domov – voden ogled 

Mestne knjižnice Kanj (organizator Dom upokojencev Kranj) 

o 25. In 26. april – Socialni praktikum dijakov Škofijske gimnazije 

Ljubljana Šentvid 

___________________________________________________________ 

 

Maj 2013 
 

Enota Preddvor 
o 6. maj – skupna pevska vaja stanovalcev gorenjskih domov -

udeležencev revije pevskih zborov  

o 7. maj - izlet na Brezje z obiskom sv. maše  

o 24. maj - revija pevskih zborov socialnih zavodov Slovenije v Domžalah  

 

Enota Naklo 
o 6. maj – skupna pevska vaja stanovalcev gorenjskih domov -

udeležencev revije pevskih zborov  

o 7. maj - izlet na Brezje z obiskom sv. maše  

o 9. maj - koncert moškega pevskega zbora Maj iz Kranja 

o 13. maj - ustvarjalna delavnica – »Cvetoči travnik« z učenci OŠ Naklo 

o 14. maj - kulturni program učencev 5. razredov OŠ Naklo  

o 24. maj - revija pevskih zborov socialnih zavodov Slovenije v Domžalah 

 

 

Junij 2013 

 

Enota Preddvor 
o 12. junij - izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – 

voden ogled čebelarsko-kmečkega muzeja na Sp. Brniku 

o 26. junij – udeležba na prireditvi Naj prostovoljec – prireditev na Brdu 

pri Kranju (prostovoljki Danica Gaser in Francka Šavs) 
 

Enota Naklo 
o 5. junij - nastop Folklorne skupine pastirček OŠ Simon Jenko Kranj 
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o 11. junij – »Klepetalnice« z učenci 3. razredov OŠ Naklo 

o 14. junij – piknik s harmonikarjem Jožetom Štilcem 

o 19. junij – nastop plesne skupine Skokice 

___________________________________________________________ 
 

Julij 2013 
 

Enota Preddvor 
o 3. julij - sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs 

o 10. in 17. julij – izlet za stanovalce skupine za ročna dela - Zbilje 

o 11. julij - družabne igre v parku 

 
Enota Naklo 
o 2. julij - sladoledni piknik s harmonikarico Darjo Jelenc 

o 19. julij - družabne igre v parku 

o 30. julij – praznovaje 100. rojstnega dne stanovalke s harmonikarjem 

Jožetom Štilcem 

__________________________________________________________ 
 

Avgust 2013 
 

Enota Preddvor 
o 1. In 28. avgust - sladoledni piknik s harmonikarico Natalijo  

  

Enota Naklo 
o 13. avgust - sladoledni piknik s harmonikarico Darjo Jelenc 

_______________________________________________________ 
 

September 2013 
 

Enota Preddvor 
o 12. september – piknik 

 
Enota Naklo 

/ 
_______________________________________________________ 

 

Oktober 2013 
 

Enota Preddvor 
o 2. oktober - kulturna prireditev »Kako je zorel Klas« ob mednarodnem 

dnevu starejših in izidu 200-številke domskega glasila Klas z nastopom 

»Žoga benda« in Moškega pevskega zbora Maj iz Kranja  
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o 16. oktober – slovesnost ob zaključku prenove Doma starejših občanov 

Preddvor z nastopom »Žoga benda« in Tria Kranjc 

o 24. oktober - kostanjev piknik z učenci ŠO Preddvor 

o 28. oktober - obisk Rdečih noskov – klovnov zdravnikov  

o 28. oktober - koncert mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon 

 

Enota Naklo 
o 1. oktober - kulturna prireditev »Kako je zorel Klas« ob mednarodnem 

dnevu starejših in izidu 200-številke domskega glasila Klas z nastopom 

»Žoga benda« in Otroške folklorne skupine Podkuca iz OŠ Naklo 

o 18. oktober – kostanjev piknik s harmonikarjem Jožetom Štilcem 

 

___________________________________________________________ 
 

November 2013 
 

Enota Preddvor 
o 6. november - kviz s stanovalci iz doma Petrovo Brdo 

o 7. november - izdelovanje src za hiše Hospica 

o 14. november - koncert moškega pevskega zbora Lek Ljubljana 

o 26. november – izdelovanje adventnih venčkov 

o 27. november – koncert mešanega pevskega zbora Biser iz Vodic 

o 28. november - pevsko dopoldne z Ignacem Gorjancem 

 

Enota Naklo 
o 19. november – stanovalci enote Naklo na obisku v OŠ Naklo 

o 26. november – recital učencev OŠ Naklo 

___________________________________________________________ 

December 2013 
 

Enota Preddvor 
o 3. december - Predstavitev »Žoga benda« na Posvetu združenja 

direktorjev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v okviru Predstavitve 

delujočih inovativnih pristopov in zanimivih konceptov dela v slovenskih 

domovih v Portorožu 

o 4. december - Srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Centru slepih 

in slabovidnih v Škofji Loki - izdelovanje prazničnih okraskov in dobrot 

o 6. december  - peka Miklavževih piškotov 

o 7. december - Miklavževanje z mladinci in Karitas iz Župnije Preddvor 

o 10. december - koncert skupine »Sonce v srcu« 

o 11. december - prednovoletni kulturni program ter obiski in obdaritev 

stanovalcev - Gimnazije Franceta Prešerna Kranj 
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o 12. december - čajanka s citrarko Francko Šavs 

o 13. december - sejanje božičnega žita 

o 13. december - 1. delavnica - predavanje - Koristni organizmi in 

dvignjene grede v okviru projekta »Starostniki aktivno raziskujejo 

koristne organizme (GARKLC)« v okviru projekta LEADER. 

predavatelja: dr. Marija Gregori in Peter Ribič, dipl. ing. agr. in horti. – 

nosilec projekta Biotehnični center Naklo 

o 19. december - praznično kosilo z ansamblom Koprivnik, harmonikarico 

Darjo Jelenc in obiskom Božička  

o 26. december - božična maša s pevci mešanega cerkvenega zbora 

župnije Preddvor 

 

Enota Naklo 

o 3. december - Predstavitev »Žoga benda« na Posvetu združenja 

direktorjev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v okviru Predstavitve 

delujočih inovativnih pristopov in zanimivih konceptov dela v slovenskih 

domovih v Portorožu 

o 10. december - koncert skupine »Sonce v srcu«  

o 13. december - 1. delavnica - predavanje - Koristni organizmi in 

dvignjene grede v okviru projekta »Starostniki aktivno raziskujejo 

koristne organizme (GARKLC)« v okviru projekta LEADER. 

predavatelja: dr. Marija Gregori in Peter Ribič, dipl. ing. agr. in horti. – 

nosilec projekta Biotehnični center Naklo 

o 17. december – uprizoritev slovenske ljudske pesmi Pegam in 

Lamberger – učenci OŠ Naklo 

o 18. december - praznično kosilo s harmonikarjem Zlatkom in obiskom 

dedka Mraza  

o 20. december – obisk kolednikov 

o 24. december – božična maša 

 

Človek ne zna voščiti toliko želja, kot jih 
zmore uslišati življenje.  

Preproste stvari in majhne pozornosti delajo čudeže. 
Naj jih bo v letu 2014 čim več!  

Srečno! 

  
Irma čebašek, delovna terapevtka 



 24 

Modro brati in kramljati 

Bralna srečanja z Mestno knjižnico Kranj 

 
 

Mimi Malenšek - Zlati roj 
 

To je roman o Antonu Janši, velikem učitelju in pionirju 

sodobnega čebelarstva v mednarodnem merilu. Roman je 

izhajal v nadaljevanjih v Kmečkem glasu.  

Anton Janša je živel v 18. stoletju, umrl je mlad, star komaj 39 

let, kar je velika škoda tudi za nadaljnji razvoj čebelarstva. 

Čebele so bile njegova največja ljubezen. Janša je bil tudi 

nadarjen slikar, z bratoma je na Dunaju študiral slikarstvo, 

vendar se je tam zaposlil kot zavzet čebelar. Po izvrstno 

opravljenih izpitih je v enem letu postal učitelj čebelarstva in 

kljub temu da je imel tudi nasprotnike, je kmalu večina 

čebelarjev čebelarila po njegovem načinu.  

Izročilo pravi, da je »na Dunaju cesarici Mariji Tereziji pasel 

čebele«. Njegovo ime najdemo v velikih enciklopedijah, njegovo 

obsežno delo o čebelah pa je bilo v svetu dolgo časa bolj znano 

kot doma. Po njegovi smrti je cesarica Marija Terezija ukazala, 

da se morajo po njem ravnati vsi čebelarski učitelji. 

Milena Enci, Mestna knjižnica Kranj 
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Vrtiljak življenja – Zrela leta 

23. del 
 

 
Matej jim je povedal, da je diplomiral. Zdaj se bo doma redno 
zaposlil. Poslal jim bo vabila, saj bo pripravil zabavo, na kateri 
bo približno 50 gostov. Šli bodo k prijatelju v vikend, tako, da 
bojo čez noč ostali kar tam, saj je dovolj prostora. Če bo vse v 
redu, misli, da bo zabava trajala dva dni. Jana in Luka sta se 
dogovorila, da bo takrat k njima prišla Janina mama, da bo 

pazila na Jerneja. 
 
Sredi tedna je odšla Viktorija spet v Novo mesto. Na vhodu se 
je srečala z Markom, ki je v park peljal ženo. Samo hladno sta 
se pozdravila, v srcih pa jima je divjal vihar. Sploh si nista 
predstavljala, da bo srečanje tako težko. Viktorija je kar stekla 
do hčerine sobe. Hotela je čim prej proč od Marka in Eve. 
 
Jerneja je bila nekam slaba. Nič se je ni razveselila, apatično je 
ležala v postelji. Sestra Renata ji je takoj povedala, da je bolna 
in ima vročino. Najbolje, da ostaneta v sobi, da ne bo dobila še 

večje vročine. Sedla je k postelji in opazovala hčerko. Zdela se 
ji je čisto spremenjena. Jerneja je poiskala njeno roko in si jo 
pritisnila k prsim. Viktorija se je sklonila nadnjo in jo nežno 
objela. V srcu ji je divjal vihar, kajti vedela je da se lahko zgodi 
najhujše. Vedela je, da so prizadeti otroci manj trdni, manj 
odporni. Že vsak najmanjši prehlad je zanje lahko nevaren. 
Čutila je, kako se mala poti, obenem pa jo trese mrzlica. 
 
Poklicala je sestro Renato: 
»Lepo vas prosim, pokličite zdravnika, hči ima zelo visoko 
vročino. Zelo se bojim zanjo! Prosim pomagajte ji!« 
»Ne bojte se, saj ni tako hudo, a bom vseeno poklicala 
zdravnika, mogoče ji bo pa dal kakšno injekcijo.« 
Kmalu je zdravnik prišel. Jernejo je natančno pregledal. Dal ji je 
injekcijo in ji vzel kri za preiskavo. Naročil je, da mora deklica 
veliko piti, najbolje mlačen čaj. Na čelo naj ji dajo hladne 
obkladke. Ko bo prepotena, naj jo hitro preoblečejo. 
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Viktorija se je odločila, da bo čez noč ostala pri hčerki. Hotela je 

bdeti ob njej in skrbno izpolnjevati zdravnikova navodila. Sestro 
je prosila, če bi bila pol ure ona lahko pri njej, da bo šla nekaj 
pojest in popit kavo, da bo potem lahko bdela. Pred 
restavracijo, ki je bila v Zavodu, je naletela na Marka, ki je 
odhajal domov. 
»Veš, nocoj bom ostala tukaj. Jerneja je zelo zbolela in je v 
smrtni nevarnosti. Bojim se, zato bom ostala tukaj, da si ne bi 
potem kaj očitala.« 
»Bodi močna, ves bo še dobro!« 
Hotel jo je stisniti v objem, a se mu je odmaknila. 
 

»Marko, ne smeš! Tvoja žena je še živa, le kaj si bo mislilo 
osebje doma, če bi naju kdo videl? Bodi strpen, potrpi, saj sva 
se o vsem pomenila!« 
»Verjemi, težko krotim svoja čustva, a vem, da imaš prav! Zelo 
težko bom prenašal to stanje, v katerega so naju pahnili! Toda 
enkrat bo že drugače! Saj mora biti enkrat bolje, ne vedno 
samo slabo! Mislil bom nate, upam, da boš noč dobro prestala 
in Jerneja bo jutri že boljša.« 
Le kratek dotik z rokami in poslovila sta se. Viktorija je hitro 
pojedla nekaj zelenjave, popila dvojno kavo, vzela steklenico 
vode in se vrnila k hčerki. 

 
Ta je nepremično ležala. Ko jo je poklicala, je odprla oči, a je 
bila čisto odsotna. Zamenjala ji je obkladek na čelu in sedla na 
stol ob postelji. Sestra Renata ji je rekla, da ponoči lahko leže 
na kavč, če bo le preveč utrujena. Danes je dežurna sestra 
Mateja, ona pa tako vsake toliko časa pogleda v sobe če je vse 
v redu. Viktorija se ji je zahvalila in želela, da vse luči v sobi 
ugasne, le tisto pri tleh naj pusti prižgano. Vse v sobi se je 
umirilo. Slišati je bilo samo dihanje otrok. Jerneja je vsake 
toliko časa težko dihala in stokala. 
 

Ona ji je brisala čelo in ji menjala obkladke. Večkrat je tudi 
preoblekla srajco. Bila je na smrt utrujena in prestrašena. Skozi 
možgane so ji hiteli različni dogodki življenja. Strašna teža ji je 
legla na srce, zelo je trpela. Ampak, dopovedovala si je, da se 
zdaj ne sme zlomiti, saj jo dekleti še potrebujeta. Misli so ji 
vedno znova vračale k Marku. Verjetno tudi on zelo trpi, je 
premišljevala. 
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Razpredala je dalje: 

»Ko sem že mislila, da bom končno spoznala nekoga, ki bi me 
spoštoval in ljubil, pa se mi spet vse podrlo. Kako krivično je 
življenje do mene! Bom končno našla svoj mir?« 
Ker je ugotavljala, da postaja vedno bolj zaspana, je previdno 
dvignila bolno hčerko, jo položila na kavč in legla poleg nje. 
Stiskala jo je k sebi in utrujena zaspala. Zaradi materine 
bližine, je tudi Jerneja mirno spala. 
Ko je sestra Mateja tiho pogledala v sobo, jo je ta prizor zelo 
ganil. Ugotovila je, da materinska ljubezen dela čudeže, ko je 
videla, kako deklica mirno spi. Zjutraj je Viktorija hčerko umila 
in preoblekla. Še vedno ni hotela nič jesti, le pila je. 

 
Položila jo je nazaj v njeno posteljo. Prišla je sestra Renata, da 
je Viktorija lahko opravila nujne stvari. Telefonirala je v Zavod, 
naj ji do nadaljnjega pišejo brezplačen dopust, povedala je 
zakaj, a so ji tako rekli da bo dobila bolniško. Zahvalila se jim 
je za razumevanje. Potem je poklicala Moniko, naj ji pripelje 
nekaj perila in oblek. Sklenila je, da bo ostala pri Jerneji, dokler 
se ji stanje ne izboljša in stabilizira. Monika ji je obljubila, da 
bosta z Matejem prišla k njej popoldne. 
 
Jerneji se je stanje in dneva v dan izboljševalo. Zato se je 

Matej odločil, da bo zdaj le pripravil zabavo za svojo diplomo. 
Dogovorili so se, da bojo imeli praznovanje na Dolenskem, na 
nekem kmečkem turizmu v zidanici. Pripravili so jim res 
enkratno zabavo, s samimi domačimi jedmi, tudi za glasbo so 
poskrbeli. Največje presenečenje pa je doživela Viktorija, saj se 
je zabave udeležil tudi Marko. Zelo srečna sta bila oba, ko so 
jima dali mesto drugemu ob drugem. Oba sta hrepenela le po 
enem, ko sta plesala tesno objeta, ji je zašepetal v uho: 
»Viktorija, pojdiva ven, v prelepo jasno noč, toliko bi ti rad 
povedal!« 
Nič mu ni odgovorila, le prikimala je. Ko sta nehala plesati je 

Marko odšel ven, ona pa je šla k mizi po jakno in tudi odšla za 
njim. Ko sta se našla med dišečo dolenjsko trto, ki je širila vonj 
po zrelem grozdju sta si brez besed padla v objem. Čustva so 
ju čisto prevzela, Viktorija je zajokala. Dolgo sta se objemala in 
poljubljala brez besed. 
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»Prosim te, trdno me objemi in me nikoli več ne izpusti! Vsega 

imam dovolj, naj me življenje enkrat neha preizkušati! Kdaj 
bom smela svobodno zadihati?« 
 
Marko ji ni znal odgovoriti, da bi tudi on rad to dočakal, ji je 
povedla le z močnimi objemi in poljubi. 
 
(se nadaljuje)                                                  
                                                                        Olga M. Kepic 

 

 
 
 

Prisrčno pozdravljeni: 
ga. Ana Jaklič, g. Alojzij Bobnar in ga. Milka Stroj. 

 
Poslovili so se: 

ga. Stanislava Rozman, ga. Vida Krničar, ga. Bjelica 
Vučenović, ga. Marija Kralj ter  

v enoti Naklo ga. Marija Pfeifer. 
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Vabilo za januar - 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 petek od 9.00 – 9.30 ure v delovni terapiji 

o ROČNA DELA  
ponedeljek ob 9.30 uri, torek ob 13.15 uri v del. terapiji 

o »ŽOGA BEND«  

1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND 
2. skupina - sreda ob 13.45 uri v 2. nadstropju ND 

o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ  

Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri  
Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze – torek ob 10.15 uri,  

Sončnice – petek 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 
o USTVARJAMO »MANDALE« oz. KRIŽANKA  

četrtek ob 13.30 uri v delovni terapiji 

o MOLITVENA URA  
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu 

------------------------------------------------------------------- 
KONCERT cerkvenega ženskega pevskega zbora iz Kokre 
sobota, 4. januar ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic  
četrtek, 9. januar ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND  
__________________________________________________ 
MAŠA  
petek, 10. januar ob 10.30 uri v Josipinini sobi 
_____________________________________________ 

KONCERT ženskega pevskega zbora Plamenke  
petek, 10. januar ob 17.00 uri v 2. nadstropju ND 
_____________________________________________ 
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo  
Ambasadorji nasmeha 
sreda, 15. januar ob 9.00 uri v 1. nadstropju gradu 
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sreda, 29. januar ob 9.00 uri v 2. nadstropju ND 

__________________________________________________ 
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z 
Mestno knjižnico Kranj  
sreda, 15. januar ob 10.00 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
2. delavnica – LIKOVNA DELAVNICA - v okviru projekta 
»Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme 
(GARKLC)« v okviru projekta LEADER 

petek, 17. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  

ponedeljek, 20. januar ob 13.30 uri  
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak   
sreda, 22. januar ob 13.15 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo  Jelenc 
torek, 23. januar ob 13.30 uri v dnevnem prostoru  
__________________________________________________ 
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  
torek, 23. januar ob 14.30 uri v gradu 

__________________________________________________ 
IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih 
za datum se še dogovarjamo 
___________________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 

Vabilo za januar - enota Naklo 
 

 
o TELOVADBA   

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

petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli  

o »ŽOGA BEND«  
torek ob 13.30 uri v fizioterapiji  

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 
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o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo 

------------------------------------------------------------------- 
MAŠA  
četrtek, 2. januar ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE s Faniko Pagon  
ponedeljek,  6. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
ponedeljek, 20. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________  
TOMBOLA 
torek, 7. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 

»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z 
Mestno knjižnico Kranj  
ponedeljek, 13. januar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
_____________________________________________  
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
torek, 14. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 16. januar ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
2. delavnica – LIKOVNA DELAVNICA - v okviru projekta 
»Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme 
(GARKLC)« v okviru projekta LEADER 

petek, 17. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
KVIZ in VAJE ZA VADBO SPOMINA  
torek, 21. januar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP plesne skupine Skokice – Prijateljice lutke  
dober dan 
torek, 21. januar ob 16.00 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 27. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo  
_________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 
Program pripravila: 

Irma Čebašek, delovna terapevtka 
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Voščilo 
 

Takole je oskrbovanec Doma v Preddvoru  
gospod Jože Štimac leta 1986 v prvi številki Glasila Doma 

oskrbovancev A. Drolca Preddvor voščil za Novo leto: 
 

Bogdaj srečno novo leto, zdravo, veselo, merno, bogato, rodovitno, 
manji grehi, večji deli, da bi imeli sega več kot lani. 

 
Da bi se okoli hiše igrali: volički, prašički, konjički, petešički. 

 
Na konjako je sedelce, na sedelce je fantak,  

na fantaki je kapica, 
na kapici je rožica, na rožici je tičica. 

Tičica lipu poje, novo leto zove: 
da rodile bi vinske trte in žitno polje! 

 
Po kostelsko so vam novo leto brali naši fantje. 

 
Marta Erznožnik, prostovoljka 

 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 
Uredniški odbor: 

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


