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Tone  Pavček 

Zimski angel 

 
        Moja doba je zima.  
       Moja barva je belina.  
      Moj sovražnik lavina.  
      Moja sestra smučina.  
 

                       Po njej tekam in skačem  
                         k sankačem, smukačem,  
                      k vsem belim sanjačem,  
                       jih od padcev odvračam.  
 
                          Ko pa plane lavina  
                         in se v grozi planina  
                        nasrši, razkolje tišina,  
                         čuvam vašega sina.  
 
                Beli angel sem, najbolj beli.  
            V belem bregu, v črni globeli  
                pomagam s svojimi deli. 

Takega so me mnogi veseli.  
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Iskrene čestitke stanovalcem, 
        ki praznujete v decembru! 
 

 

ga. Cecilija Kuralt 
ga. Ivanka Mali 
ga. Kristina Žvar 
ga. Cveta Krajnik 
g. Janez Brenkuš 

g. Alojzij Ravnihar 
ga. Ivana Eržen 

ga. Marija Srakar 
g. Janez Kofler 
ga. Nada Šifrer 
ga. Hilda Pirih 

ga. Amaljija Majce 
 

enota Naklo 
ga. Ivana Bukovec 

g. Pavel Janc 
ga. Štefanija Žibert 

ga. Marjeta Jarc 
ga. Kristina Bertoncelj 

g. Anton Benedičič 
ga. Frančiška Pogačar 

ga. Ivana Udir 
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 Utrinki 
_____________________________________ 
  

Naš izlet v Cerklje in okolico 
 
Veliko srečo smo imeli, da smo šli na tako lep in primeren dan 

na dopoldanski izlet v Cerklje. Ni bilo ne vroče, ne premrzlo. 
Prijetno nas je grelo jesensko sonce. Ob vodenju in zanimivi 
razlagi prijetne gospodične, smo si ogledali znamenitosti Cerkelj 
– cerkev, Plečnikovo vežico, Hribarjevo vilo, muzej. Ker smo bili 
udeleženci izleta že malo starejši, smo se počasi sprehodili po 
centru vasi. Ustavili smo se tudi v novem Domu za starejše in 
tam spili kavo. Izlet pa smo zaključili z dobrim kosilom. 
 

Ta izlet je bil za nas, ki pomagamo v jedilnici in pralnici, še 
kako potreben in pomemben.  
 

Vesela sem, da smo se imeli lepo in da smo se veseli in zdravi 
ter dobro postreženi pripeljali nazaj v Dom.  
 
Lep pozdrav vsem in hvala Mojci in Irmi za prijeten dan. 
 

Angela Likar, stanovalka 
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Naš izlet delavnih pomočnic in pomočnikov v jedilnici in pralnici 
je potekal ob toplem jesenskem vremenu in v veselem vzdušju. 
 

Najprej smo se odpeljali, nekoliko presenečeni, ker ni bilo v 
planu izleta, do  novega doma za starejše v Cerkljah, ki so ga 
pred kratkim odprli in že sprejema stanovalce. Dom je zelo lepo 
urejen, pritličen del naredi ob vstopu izreden vtis. Naročili smo 
kavico in poklepetali z osebjem. Nekatere smo poznali, ker so 
prej delali pri nas.  

Dobre volje smo se s kombijem odpeljali v center Cerkelj do 
TIC-a. Tam nas je že pričakovala vodička, ki Cerklje dobro 

pozna in nas seznanila z glavnimi znamenitostmi vasi. V okolici 
Cerkelj je več vasi. V središču Cerkelj je bil primeren prostor, 
da so zgradili večjo cerkev, ki služi krajanom in okoličanom.  
Starejšo cerkev so leta 1777 podrli in na njenem mestu 
postavili baročno cerkev. Temu prostoru pravijo vaško jedro 
Cerkelj. Cerkev se ponaša z bogatim, pozno baročnim oltarjem 
in s stropom, ki meri kar 55 m v višino. Za cerkvijo na 
pokopališču je kapela arhitekta Jožeta Plečnika, sprehodili smo 
se mimo Hribarjeve vile in spominskega parka uglednih  
krajanov. 
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Polni vtisov smo se le težko ločili in zapustili jedro Cerkelj ter se 
odpravili v gostišče na kosilo. Zahvaljujem se, da ste nam 
pokazali del Gorenjske, ki ga nekateri nismo poznali.  

P.M., stanovalka 

 

Nastopi Žoga Benda 
 

12. novembra smo imeli nastop Žoga benda na delavnici za 
delovne terapevte in fizioterapevte. Obiskali so nas iz vse 

Slovenije. Stanovalci smo »zaigrali« dve skladbi, kar so gostje 
zelo lepo sprejeli. Potem so tudi gostje – terapevti predstavili 
veliko skladb. Uživali smo v njihovih predstavitvah in jih 
nagradili z aplavzom. Najbolj všeč mi je bila njihova prva 
skladba, ker je bila zelo živahna. 
Hvala vsem, posebno gostom, za prijeten dan, ki so nam ga 
polepšali s svojimi nastopi. 
 

T.P., stanovalka 

  

 
 

V torek, 17. novembra pa smo se člani domskega Žoga benda 
predstavili v Šolskem centru Kranj. Poslušalci so nas sprejeli z 

velikim zadovoljstvom in nas nagradili z aplavzom. 
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Zelo radi nastopamo. Veliko nam pomeni, da mi iz doma 
starejših razveseljujemo mlajše od nas in s tem pokažemo sebi 
in drugim, da še nekaj veljamo. 
 

Aleksa Gavrić, stanovalec 

 
Šenčurski  zvon 

 
Bliža se novo leto, zato nam je mešani pevski zbor Šenčurski 

zvon pripravil čudovit koncert. Ponovno so nas prav lepo 
presenetili. Navajeni smo bili na pesmi, ki so nam jih predstavili 
pretekla leta, sedaj pa so nam pripravili čisto nov program. 
 

Med svoje pesmi so vključili še citre in deklamacije pesmi 
nekaterih naših znanih pesnikov.  
 

Pričarali so nam lep, nepozabni večer. Poleg starejših nam 
znanih pesmi, so nam zapeli tudi nekaj zelo lepih modernih. 
Prijetno so nas presenetili solisti. Na koncu pa so nam zapeli še 
pesem brez besedila, samo z glasbenim izražanjem.  
 

Tega koncerta se bomo še dolgo spominjali. Aplavz zadovoljstva 
pa nam je za konec pričaral še eno lepo pesem, tako, da smo 
bili res prijetno presenečeni. Želeli smo, da nas kmalu spet 
obiščejo. Kar so nam obljubili. 
 

IMM, stanovalka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.si/url?url=http://bozicniverzi.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxo7S8prDJAhVMaxQKHQAaD5wQwW4ILDAM&usg=AFQjCNF_qL2YNW7PulCVTS7iZvt2J3BwAw
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Nastop folklorne skupine društva Sožitje iz Kopra 

 

 
 

 

 

Nastop plesalcev FS Naklo  

ob otvoritvi slikarske razstave 
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Spomini na decembrska praznovanja 
 

Pri nas je bilo veliko otrok. Miklavž 
nam je prinesel jabolka, fige, 
piškote in nogavice. Za božič smo 
šli k polnočnici. Na novo leto smo 
si voščili in tudi pisali voščilnice. 
 
Za Miklavža je bilo pri nas doma 
zelo živahno. Ko sem bila še 

deklica, sva z bratom zvečer 
dobila peharje in zjutraj sva se 
zelo zgodaj zbudila in šla gledat, 
kaj je prinesel Miklavž. To so bila 
skromna darila – malo piškotov, 
sadje in rožiči. 

 
Bliža se mesec december v katerem praznujemo več praznikov. 
Prve dni pričakujemo sneg, da bi lahko lepo praznovali prihod 

sv. Miklavža. Nato pa pride božič, nad vse pa praznik novo leto.  
»Srečno novo leto!«  

 
Božič je lep praznik, je sveti večer Jezusovega rojstva. 

 
Novo leto je zame zelo lep spomin, spomin, ko smo skupaj 
praznovali z možem in otroci. Mož je vsakemu od nas dal 
majhno darilo. 
 
Miklavž je praznik za otroke, božič je cerkveni praznik. 

Postavimo smrekico in jaslice. Za novo leto pa se veselimo 
daril. 
 
Bil je teden pred svetim Miklavžem. Z mamo in sestrami smo 
zvečer sedele pri peči. Kar naenkrat je pod oknom nekaj 
zaropotalo in zaslišale smo: »Matilda, moli!« Zviškoma sem 
padla na kolena in molila in molila… Zjutraj sem na oknu dobila 
parkeljna. Zelo sem bila vesela. 
 

Že par dni pred sv. Miklavžem smo bili otroci nestrpni in 
pričakovali sv. Miklavža ter ugibali, kaj nam bo prinesel. Rekli 
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so nam, da moramo biti pridni. Mi pa smo se spraševali, kako 
Miklavž ve kakšni smo. Povedali smo nam, da ima vse zapisano 
v knjigi. Zame je prebral, da zvečer ne pospravljam nogavic.  
Sestra ni hotela moliti in se je skrila pod posteljo. Parkelj jo je 
»pobezal« in dobila je palico z ježevo kožo na koncu.  
Za darila smo vsi dobili suho sadje.  

 
Božični prazniki so nekaj najlepšega za praznovanje. Polni so 
svetlobe, pisanih barv in veselega pa tudi srečnega 
razpoloženja. Ob pripravljanju, ki traja ves mesec, se izkažejo 

naše vrline. 
 
 

Doma sem iz Hotemaž. Ko je bila hčerka še majhna, si je za 
Miklavža zaželela medveda. Ker je bila pridna in ubogljiva, ji je 
Miklavž res prinesel velikega, rumenega medveda. Bila ga je 
zelo vesela. Kadar so prišli parkeljni, sem jih spustila smo v 
vežo. Nisem želela, da mi z umazanimi čevlji umažejo celo hišo. 

 
stanovalke ND 

 

V pričakovanju dobrotnikov 

 
Že konec leta nam se bliža, 
prišlo novo leto bo kot blisk, 

zadnji mesec prišel bo, 
za otroke bo vse lepo. 

 
A glej ga zlomka – 

trije dobrotniki so še tu, 
prvi naj obdaril bi otroke, 
veselje, smeh prinesel bo, 

žalost pa odnesel bo. 
 

Marsikdo bo razočaran, 
morda srečen, morda žalosten ostal, 

saj bosta letošnji Miklavž s svojo voljo 
 in Božiček, odšla nazaj na svojo pot. 

 

Denarja primanjkuje, 
denarnica se prazni, 
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želje pa so prevelike, 
da izpolnile bi kar si želite. 

 
Pa sta Miklavž in Božiček  
izpraznila svoj mošnjiček, 
da ugodila bi vam vsem. 

 
Za novo leto pa bo Dedek mraz  

napravil piko in rekel:  
Kar smo imeli, smo razdelili, 

ostalo pa vam naj narava podeli. 
 

SREČNO! 
R.F., stanovalka 

 

 

Modro brati in kramljati 
 

Projekt Modro brati in kramljati, 

je julija 2015 prejel nagrado za 
inovativno promocijo branja v 
Evropi Mednarodne zveze za 
pismenost (The International 
Literacy Association Award for 
Innovative Reading Promotion in 
Europe 2015).  
 

Knjižnica organizira in vodi 
srečanja bralnih skupin, ki so 

namenjena odraslim, starejšim, 
slepim in slabovidnim in osebam z 
motnjami branja.  
 

V petnajstih bralnih skupinah, ki 
jih vodijo knjižničarji in 
usposobljeni prostovoljci, 

knjižnica spodbuja kulturo branja, z vodenimi pogovori razvija 
kritično vrednotenje literarnih del in medgeneracijsko 
sodelovanje.  
 

Damjana Mustar,  
Mestna knjižnica Kranj 
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V mesecu oktobru smo brali knjigo avtorja Marjolijn Hof 

Pravila treh 

 

To je kratek roman deda Kasa, ki živi na severu Evrope v hladni 

in večino leta sneženi Islandiji. Babica in mama sta se odločili, 

da ga gredo iskat, ker je dopolnil že 90 let in bolje mu bo, če bo 

svojo starost preživljal z njimi.  
 

Prvi dan so leteli v mesto, kjer so prespali in drugi dan naprej z 

manjšim letalo, ki ji jih je peljal na sever. Na letališču jih je 

čakal kombi  in z njim so se odpeljali skozi nekaj ozkih tunelov 

ob morski obali. Spremljal jih je hud veter, ki nikakor ni 

pojenjal. In tukaj je živel njihov dedek Kas, skladno z vsemi 

težavami, ki so bile del njegovega življenja, katerega je imel 

rad. In to so mu hoteli vzeti. Zato so prišli v mrzlo Islandijo, da 

odpeljejo deda Kasa v civilizacijo.  
 

Njegova vnuka Twan in Linda vidita svojega deda kot starčka z 

ovenelim telesom in s številnimi omejitvami. Ko z njim preživita 

zdaj kar nekaj časa, ko jima razkaže svoj kraj in se z vsemi 

štirimi upira odhodu v »skladišče starčkov«, kakor on imenuje 

dom za starejše v civilizaciji. Pravnuka hitro postaneta njegova 

zaveznika pri skrivnem načrtu deda Kasa. Ded razmišlja, da je 

starost davek za življenje, smrt pa je le neizbežna posledica. 

Prepričan pa je, da se človek lahko sam odloči, da bo umrl tako 

kot je živel, svobodno in pod svojimi pogoji. Podobno kot 

Eskimi ali Indijanci si želi oditi v divjino, v goro in tam preživeti 

svoje zadnje dneve. Tako stališče tudi Twana in Lindo prepriča, 

da začneta premišljevati o življenju in smrti. Zato se jima 



 
 

13 
 

dedkova odločitev ne zdi več čudna. Dedka sprejmeta takšnega 

kot je -  z vsemi leti na plečih.  
 

Ljudje pogosto mislimo, da vemo kaj je dobro za naše babice in 

dede in zraven ne upoštevamo njihovega mnenja in potreb. 

Predvsem v starosti je treba ohraniti človekovo dostojanstvo in 

jim olepšati jesen življenja. 

 

 

 
 

 

Misli Iz  knjige z naslovom 

Stari kralj v izgnanstvu,  

ki jo je napisal Arno Geiger in smo jo brali v novembru: 

 

 

Kaj je zate najpomembnejše v življenju, očka? 
 

Tega ne vem. Saj sem že marsikaj doživel. Ampak, pomembno? 
 

Se česa takega spomniš? 
 

Pomembno je, da so ljudje okoli tebe prijazni. Potem je 

marsikaj mogoče. 
 

Česa pa nimaš rad? 

 

Kadar moram slediti. Ne maram, kadar me kdo podi naokrog. 
 

Kdo te pa preganja? 
 

Tale trenutek nihče. 

 

M. Praznik, stanovalka 
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Bralna srečanja v Domu starejših občanov Preddvor  

Srečujemo se enkrat mesečno, ob sredah, ob 10. uri. 

Mentorici: Milena Enci in Damjana Mustar 

 

Bralna srečanja v Domu starejših občanov Naklo  

Srečujemo se enkrat mesečno, ob ponedeljkih, ob 10.30 uri. 

Mentorica: Damjana Mustar in Milena Enci 

 

 

   

                    
 

 

http://www.google.si/url?url=http://www.enaa.com/oddelki/biroOprema/izd_2742_tr020621_westcott_luknjac_umetniski_veliki_snezinka&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiA-9u-l7DJAhXGUhQKHXboCS44eBDBbgg6MBM&usg=AFQjCNFsAGPlLVBvGQKgzeoDXIQ9Dncgcg
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Pozabljen čas 

11. del 

_____________________________________ 
 

Peter je opazoval svojo ženo. Bil je prepričan, da se je že malo 
poredila. Na lepem obrazu pa ji je sijala posebna nežnost. Prav malo 
je jedla in to je opazila Jera. 
»Marijana, zakaj pa tako malo jeste? Ali ni dobro, vam pripravim kaj 
drugega?« 
»Ne, ne, Jera, vse je v redu. Danes nisem nič preveč lačna!« 
Jera pa je le nekaj zagodrnjala in Marijana je bila prepričana, da je 
uganila, kako je z njo. Zardela je kot majhna deklica, ki so jo ujeli na 
laži. 
Ves dan so se pripravljali na silvestrovanje. Dogovorili so se, da bodo 
po dobri večerji pod jelko dobili darila, nato pa bodo skupaj pričakali 
prihod novega leta, potem pa bodo odšli spat. 
Zjutraj pa bodo eno uro kasneje vstali, saj bo praznik in se jim ne bo 
nikamor mudilo. Le bazen z mlekom morajo pripraviti do 9h. 
Pričakovanje je iz ure v uro raslo. Vsi so že težko pričakovali darila. 
Stemnilo se je in sedli so k večerji, ki je bila nocoj posebno izbrana. 
Marijana in Jera sta pripravili polno dobrot. Počasi so jedli in se 
pogovarjali. Dobro so se razumeli, a nocoj so čutili, kako zelo so 
povezani. 
Simon je hitro jedel in ves čas spraševal:  
»Mami, kje je moje darilo? Ali ga bomo dobili vsi?« 
»Seveda, le počakaj, ljubček, saj bomo šli kmalu pred jelko pogledat, 
če je že kaj tam.« 
Ko so pojedli, je rekel gospodar: 
»No, zdaj pa vsi v dnevno sobo pogledat, kaj nas čaka pod jelko. Jera, 
boš potem pospravila po večerji, zdaj vsi z menoj!« 
Simon je bil prvi pri jelki. Kar vriskal je, ko je tam stalo veliko lepo 
zavitih paketov. Pokazali so mu, kateri so njegovi. Vse naenkrat je 
hotel pogledati, zato mu je Nataša pomagala. 
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Peter in Marijana sta ostala brez besed, tako so se njuni dragi veselili 
daril. 
Jera je zastokala: 
»O, Marija, ali je res vse to moje? Pulover, predpasniki in še copati! 
Ja, pa še polno sladkarij! Hvala, hvala!« 
Matija je že oblekel brezrokavnik in ugotovil, da bo zelo topel, tudi 
srajce je bil vesel. 
»O, joj, poglejte, kaj imam jaz! Tako lepo bluzo in še škornje, pa polno 
dobrot! Hvala, zelo sem vesela,« se je veselila Nataša. 
»Poglejte, še dve darili sta pod jelko«, je rekel Matija. 
Peter je bil presenečen: 
»Tole je pa moje! Glej, glej, le kaj imam?« 
Zelo je bil presenečen, ko je dobil tako drago darilo. Prisrčno se je 
zahvalil. 
»Poglejte, Marijana, tole je pa vaše,« je rekla Nataša. 
Tudi ona je bila zelo presenečena. Ko pa je videla, kaj je dobila, je 
zardela in pogledala moža. Vedela je s kakšnim namenom je bilo 
kupljeno njeno darilo. Petra je objela, ga poljubila in rekla: 
»Najlepša hvala!« 
Ko so se počasi umirili, vsi srečni in zadovoljni z darili, je Peter 
spregovoril: 
»Dragi moji, upam, da ste z darili zadovoljni. Kupila sva vam tisto, kar 
misliva, da potrebujete. Saj nepotrebnih daril ne moreš uporabiti. 
Vsem skupaj se zahvaljujem, ker skrbite za dobro našega doma. Brez 
vas ne bi zmogli! Želim, da tako ostane tudi vnaprej! V novem letu, ki 
prihaja, vam želim zdravje, veselje in srečo. Če bomo drug z drugim 
malo potrpeli, bo v našem domu še vladal mir in blagostanje. Srečen 
sem, da vas imam! Moja sreča pa je danes brezmejna. Moram vam 
povedati, da se bomo v mesecu maju povečali še za enega člana. 
Uresničila se nama je največja želja. Dobila bova otroka, najinega 
otroka. Ja, Simon dobil boš bratca ali sestrico! Ali se kaj veseliš?« 
»Ati, ali se bom lahko igral z njim? Ali bo živ?« 
»Seveda, sinko, najprej mora zrasti, potem se bosta pa igrala!« 
Jera je stopila k Marijani: 
»O, gospodarica, kako se veselim! Vem, da ste mnogo ur prejokali,  
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ker vam ni bilo dano, da bi postali mati. Slišala sem vas in tudi jaz sem 
jokala z vami in prosila, naj se vam ta velika želja uresniči! Hvala 
Bogu, zdaj pa je otrok tu. O, kako sem vesela!« 
Tudi Nataša se je veselila z vsemi. Vedela je, da ji bodo zdaj še 
podaljšali delo pri Zalokarju. Zaslutila je tisto blagoslovljeno stanje 
ženske, ko postaja mati. Podzavestno se je po tihem vprašala: 
»Kaj pa jaz? Tudi jaz bom počasi pričela načrtovati družino. Stara sem 
že dovolj, šolo bom vsak čas zaključila. Tukaj me imajo prijavljeno, kot 
bi bila v službi in mi dajejo plačo. Ko me ne bodo več potrebovali, 
bom pa v dolini, v kakšnem vrtcu poiskala delo.« 
Pa še en vzrok je bil, da je bila Nataša rada v Sorici. Njeno mlado srce 
se je začelo prebujati. Študent filozofske fakultete Marko, jo je 
zanimal. Večkrat sta se srečala, ko je šla ona s Simonom na sprehod, 
in ko si je šel on na polje nabrat novih moči za študij. 
Dekletom je bil črnolasi Marko z atletsko postavo zelo všeč. On pa je 
videl le Natašo. Ko sta klepetala, sta ugotovila, da ima dve leti več, 
kot ona. 
Tudi s Simonom sta se dobro razumela. Večkrat mu je prinesel kakšno 
sladkarijo, da se je zamudil z njo, zaljubljenca pa sta lahko 
poklepetala. 
Domači o vsem tem niso nič vedeli, saj je bilo vse skupaj šele na 
začetku.  
Nataša in Marko pa sta uživala drug ob drugem, počasi sta se 
navezovala, ne da bi to sploh opazila. 
Med tednom sta se videvala bolj malo, saj je Marko imel predavanja 
in izpite, ob sobotah in nedeljah pa sta že dobila priliko, da sta se 
srečevala. 
Potepala sta se po lepih gorskih travnikih in po komaj na novo 
ozelenelih gozdovih. 
Ko so jih opazovali, so bili prepričani, da so mlada družina. 
Res so se imeli lepo, le Simon ni dovolil, da bi Marko poljubil Natašo. 
Če ju je videl, je rekel: 
»Pusti Tašo, moja je, ne tvoja!« 
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Fantič jo je začel takole klicati, ker je bilo ime zanj pretežko, čeprav je 
zdaj govoril že vse, tudi najtežje besede, ampak Nataša je bila zanj 
Taša. 
 
Prišel je mesec maj in Marijana je bila zelo nerodna. Redno sta z 
možem hodila k zdravniku. 
Vse je potekalo v najlepšem redu. 
Doktor je bil malo hud, ker se je nosečnica preveč redila. Večkrat je 
pripomnil, da se vse tako obrača, kot bi nosila dva otroka. A je to 
misel kasneje ovrgel. 
Marijana pa je vedno težje hodila, tudi ležala je težko. Po cel dan je 
sedela v širokem ležalniku-gugalniku, premišljevala in prisluhnila 
gibom otroka. Zelo čudno se ji je zdelo, da otrok tako brca, na več 
straneh, ob istem času. 
Bil je prelep majski dan. Marijana si je želela ven, na zrak, na sonce. 
Počasi, zelo počasi, sta stopala z možem po dvorišču. 
Nataša in Simon sta bila že  pri velikem, ograjenem prostoru z glino, 
kjer se je otrok lahko igral. 
Marijana je hotela do tja, a kar naenkrat ji je telo prešinila huda 
bolečina. Zakričala je in zdrsela na tla. 
Peter je bil tako presenečen, da ni prav nič naredil. Le toliko je zadržal 
ženo, da ni z glavo udarila ob tla. 
Najbolj prisebna je bila Nataša. Hitro je poklicala v porodnišnico v 
Kranj in naročila rešilni avto. 
Simon je nekaj časa vse skupaj opazoval kot bi otrpnil. 
Nato je stekel k mami in očetu: 
»Mami, mami, kaj je, zakaj spiš na tleh? Ati, povej, kaj je. Pomagaj, 
Taša, Taša…« 
Vpitje je priklicalo še Jero in Matija. 
Pomagala sta gospodarju, da so nezavestno ženo spravili v dnevno 
sobo na kavč. 
Jera je hitro odšla po kovček z vsem potrebnim za bivanje v bolnici in 
za porod. Tudi vse potrebno za novorojenčka je bilo pripravljeno. 
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Po dobri uri so prišli reševalci. Marijana se je do takrat že prebudila. 
Huda bolečina je do takrat že ponehala in jezila se je, da so poklicali 
reševalni avto. 
Ne, da bi povedala domačim, se je bolečina vračala. Ni bila huda, a 
vseeno jo je opomnila, da prihaja čas poroda. V mislih si je močno 
želela, da bi se vse skupaj srečno končalo. 
Na dvorišču se je ustavil rešilec. Zdravnik je stekel v hišo. Pogledal je 
nosečo ženo in ugotovil, da prihaja njen čas. 
Odpeljali so jo in Peter je šel za njimi s svojim avtom. 
Ko je pred seboj poslušal sirene rešilca, ki je z njegovo ženo drvel v 
porodnišnico, si je vroče želel, da bi se vse dobro končalo.  
 
(se nadaljuje) 
                                                                        Olga M. Kepic 
 
 
 

 
 
 

Prisrčno pozdravljena: 
 

ga. Bernarda Florjančič. 
 

Odšli so: 
ga. Marija Tomažič - odšla domov, 

ga. Štefanija Nedeljkovič; 
v enoti Naklo ga. Marija Veber. 



 
 

20 
 

Nagovor ob otvoritvi slikarske razstave 

v Domu starejših občanov Naklo 
 

Drage obiskovalke in obiskovalci današnje otvoritve!  

Rada bi povedala nekaj o dobrem sodelovanju, ki se dogaja tu 

v naši občini in nekaj o naših likovnikih – današnjih 

razstavljalcih. Moje ime je Alojzija Murn in od aprila dalje vodim 

likovno skupino pri Kulturnem društvu Dobrava Naklo. 

Dom starejših občanov Naklo že od vsega začetka dokazuje, da 

je potreben naši občini in njenim prebivalcem. Zelo hitro je 

zaživelo sodelovanje različnih skupin in društev z našim Domom 

starejših. KD Dobrava je tudi v sodelovanju z Domom postavilo 

že kar nekaj razstav likovnih del, od katerih je  najznamenitejša 

velika slika, ki je rezultat skupnega dela naših članov in 

prikazuje znane motive iz naše občine. Domovinska pravica te 

slike v Domu sega v september 2009, ko smo jo podarili Domu 

na slovesni prireditvi ob Dnevu odprtih vrat Doma.  

Tako od vsega začetka Dom živi s krajem, v njem se dogajajo 

različne prireditve in današnje odprtje slikarske razstave 

likovnikov KD Dobrava Naklo pomeni zopet nov kamen v 

graditvi medsebojnega odličnega sodelovanja. Z našimi deli, ki 

imajo to lastnost, da so trajne kulturne dobrine, smo za 

ponovnih nekaj mesecev popestrili zidove te hiše in njeno dušo. 

Vendar ne bomo ostali samo pri razstavah. Odprti smo tudi za 

druga področja sodelovanja. V vsaki lokalni skupnosti se 

izražajo potrebe in želje soustvarjati pestrejše in prijetnejše 

življenje. To pa pomeni povezovanje različnih generacij in 

izmenjevanje znanja, spretnosti in izkušenj. Tako tudi naš dom 

starejših lahko postane medgeneracijski center. To je skupna 

točka, srečevališče za vse tiste, ki si želijo več družbe, za tiste, 

ki si želijo spoznati ali se naučiti česa novega. Ali pa za tiste, ki 

bi radi in znajo svoja znanja posredovati drugim. Stanovalci 

Doma lahko tako postanejo ne le opazovalci, temveč tudi 

soustvarjalci. 
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Sedaj pa nekaj besed o nas likovnikih in o naših slikah. Smo 

skupina ljubiteljskih slikarjev različnih poklicev, ki smo v sebi 

odkrili likovni talent in talentu smo prej ali slej v svojem 

življenju morali dati duška z risanjem in slikanjem ter tudi 

likovnim izobraževanjem, kolikor so komu to dopuščale 

možnosti. Od leta 2009 delujemo kot avtonomna likovna 

skupina v okviru Kulturnega društva Dobrava Naklo. Mnogi 

izmed nas so svojo kakovost kot avtorji izkazali tudi z raznimi 

priznanji strokovnih ocenjevalcev. V zadnjem času se nam 

pridružujejo tudi mladi s svojimi idejami, saj verjamemo, da 

rabimo tako mi njih kot oni nas in zato jim je treba dati 

priložnost. Upamo, da bomo za nekatere bodoče likovne 

aktivnosti imeli možnost občasno uporabljati likovno učilnico v 

osnovni šoli Naklo, za kar se naše vodstvo že dogovarja s šolo.  

Letos smo delovali zelo pridno. Februarja smo v sodelovanju z 

Graščino Duplje imeli slikarsko razstavo s kulturnim programom 

v graščini. Spomladi sta tu v vašem Domu sledila dva dogodka 

– uspešno smo izvedli likovno delavnico dveh naših slikark z 

vašimi stanovalci in čez nekaj časa spomladansko razstavo 

naših slik. Sodelujemo tudi z društvom Pod krivo jelko iz 

Dupelj, in sicer smo od maja do septembra skupaj pripravili tri 

slikarske razstave naših članov. Poleti nismo počivali – imeli 

smo kar tri dogodke.  

Junija v času raznih dogodkov ob občinskem prazniku je kot 

edini kulturni dogodek bila v Graščini Duplje samostojna 

slikarska razstava Alojzije Murn z bogatim in privlačnim 

kulturnim programom. Slike s te razstave so bile nato julija 

razstavljene še v Ljubljani. V juliju smo imeli še likovno 

kolonijo, na kateri so nastale slike na temo »vrt in cvetje«, na 

kar smo te slike za Marijin praznik sredi avgusta razstavili pri 

kapelici na Cegelnici, kar je bilo pri obiskovalcih lepo sprejeto. 

Oktobra smo predstavili nove slike – na temo običajev in ta 

mesec se bomo s temi slikami pridružili cerkljanskim likovnikom 

na njihovi prireditvi. Za konec leta pa v decembru načrtujemo 
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sodelovati na prireditvi v počastitev 140. obletnice rojstva 

kiparja Jožefa Pavlina, enega od znamenitih Naklancev. 

Tema tokratne razstave so slike na temo izbranih slovenskih 

narodnih pesmi. Ker pa smo letos poleti izvedli likovno kolonijo 

na temo vrtov in cvetja, smo dodali naši razstavi tudi te slike. 

Spoštovani obiskovalci, najlepše se vam zahvaljujem za vaš 

obisk in upam, da vam bo tudi razstava všeč in da boste 

prihajali še ob naslednjih priložnostih. 

Sedaj prosim še za glasbeni nastop harmonikarja Gašperja 

Voglarja, ki se mu bosta s plesom pridružila plesalca Folklorne 

skupine Društva upokojencev Naklo Milena Zupan in Metod 

Polenta. 

Nato pa vas vabim na ogled razstave in na majhno pogostitev, 

ki nas čaka v tej avli. 

Alojzija Murn,  
Likovna skupina pri Kulturnem društvu Dobrava Naklo 

 

 

Obnovitvena delavnica terapevtske vadbe za 

starostnike – Žoga bend  

 

Žoga Bend je živa vadba in se stalno razvija in nadgrajuje, zato 

je bilo logično da, izpolnimo našo obljubo in  terapevtom 

ponudimo obnovitveno delavnico. Zato smo v mesecu 

novembru  terapevtke Doma organizirale srečanje terapevtov  - 

udeležencev delavnic žoga bend.  

Srečanja se je udeležilo 14 terapevtov iz 10 slovenskih domov 

za starejše. Povabljeni so bili tudi terapevti  Domov, v katerih 

bo ta vadba šele zaživela. Terapevti v domovih lahko  s svojim 

znanjem in intervencijami zmanjšamo bariere v socialnih 

kontaktih in z novo vrsto smiselnih okupacij usmerjamo 

stanovalce v aktivnosti. 
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Žoga bend je trening motoričnih, kognitivnih, perceptivnih 

spretnosti ob glasbi, kjer se aktivirata telo in um. Je vadba ob 

kateri vadeči »ne ve da vadi«. 

V prvem delu srečanja je Valentina Samardžič - fizioterapevtka 

pripravnica  predstavila  raziskavo študije, ki je potekala v DSO  

Preddvor z naslovom – Ali vadba Žoga bend vpliva na 

izboljšanje posturalne kontrole.  

V drugem delu pa je bila najprej praktično prikazana 

nadgradnja vadbe Žoga bend v DSO Preddvor, katero so vsi 

udeleženci sprejeli z navdušenjem. 

Terapevti smo si med seboj izmenjali izkušnje in ideje, vadbo  

preizkusili v igranju različnih koreografij in glasbenih zvrsteh.  

Izvedeli smo, kako po domovih Slovenije poteka vadba, kakšni 

so bili njihovi začetki in s kom vse sodelujejo, oz. kje vse so se 

že predstavili.  

Prišli smo do zaključka, da imajo stanovalci različne okuse 

glede izbire glasbe za vadbo, skupno pa jim je to, da radi 

pridejo na vadbo, da radi nastopajo in da v tem neizmerno 

uživajo. 

Iz Doma Petrovo Brdo sta nam vaditelja prinesla na vpogled 

vzorec stojala za žoge in njihove originalne palice za moške in 

ženske, ki so jih izdelali v njihovi mizarski delavnici. 

Žoga bend je živa vadba in  se stalno razvija in nadgrajuje in se 

bo tudi v prihodnje.  

Za pomlad 2016 smo v dogovoru z Domom iz  Podsabotina, da  

oni organizirajo drugo srečanje Žoga bendov stanovalcev 

socialnih zavodov Slovenije. 

Do takrat pa dragi stanovalci pridno vadite, redno prihajajte na 

vadbo, ker s tem pozitivno vplivate tudi na stanovalce, ki so 

samo opazovalci oziroma gledalci; terapevti pa udarno in v 

ritmu naprej! 

Lidija Grašič,  

delovna terapevtka 
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Utrip prihodnosti 2015 

Razumevanje aktivnega staranja 
 
V torek, 17.11.2015 je v okviru jubilejnega praznovanja obstoja 
šol, ki so združene v Šolski center Kranj potekala mednarodna 
strokovna konferenca UP 2015. Po dopoldanskem plenarnem 
delu so v popoldanskem času potekale steze s strokovnimi 
predavanji s področja informatike, elektrotehnike in 
mehatronike, ekonomije, sodobnih didaktičnih pristopov ter 
razumevanja aktivnega staranja. 
 

V sklopu predstavitev Razumevanje aktivnega staranja  
so se predstavili programi organizacij: 

 

Dom starejših občanov Preddvor, 
Ljudska univerza Kranj, 

Medgeneracijsko društvo Z roko v roki, 
Mreža MATIJA,  

Mestna knjižnica Kranj, 
Društvo Šola zdravja, 

Dom upokojencev Kranj, 
Visoka strokovna šola, Šolski center Kranj, 

Colorado Caountry Line Dance, Kokrica, Kranj, 
Društvo upokojencev Kranj. 

 
 
Dom starejših občanov Preddvor se je predstavil z dvema 
prispevkoma: 
 

 

 
PRILAGOJENA TERAPEVTSKA VADBA ZA STAROSTNIKE – 
ŽOGA BEND  
Therapeutic Training for the Elderly – ŽOGA BEND  
 

Irma Čebašek, Lidija Grašič, Katja Logar, Dom starejših 
občanov Preddvor  
 

Povzetek  
 

V Domu starejših občanov Preddvor se od julija 2013 izvaja 

prilagojena terapevtska vadba − Žoga bend. Program je 
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zasnovan kot trening motoričnih, kognitivnih in perceptivnih 
spretnosti ob glasbi, kjer se aktivirata telo in um. Glavni cilji so 
vzdrževanje in izboljšanje kardiovaskularnega sistema in 
psihofizične kondicije, ohranjanje in izboljšanje gibljivosti, 
krepitev mišic, trening perceptivno – kognitivnih funkcij, 
koordinacije in posturalne kontrole ter sprostitev. Žoga bend 
pripomore tudi k dvigu kvalitete življenja v domu in k boljši ter 
hitrejši socializaciji v novem okolju. Namen prispevka je 
prikazati, kako skupinska vadba, prilagojena zmožnostim 
starostnikov v domovih za starejše, pozitivno vpliva na 
psihofizično stanje in počutje stanovalcev. Obenem je kot 
primer dobre prakse projekt podal izhodišče za dvig kakovosti 
bivanja stanovalcev domov po Sloveniji.  
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OSKRBA STAREJŠIH IN PRIMERI DOBRIH PRAKS, KI 
NISO DEL REDNE DEJAVNOSTI V "DOMU STAREJŠIH 
OBČANOV PREDDVOR"  
Elderly Care and Examples of Good Practice which are 
not Part of Regular Activities in the "DSO Preddvor"  
 

Andreja Valant, univ. dipl. soc. del., Dom starejših občanov 
Preddvor  
 

Povzetek  
 

Glede na trenutno demografsko sliko in napovedi Eurostata 
lahko v prihodnje pričakujemo bistveno povečanje števila 
prebivalcev v starosti 65 +. Z višanjem starostne dobe se veča 
tudi potreba po zdravstveni in socialni oskrbi. V današnjem 
času so razvite številne oblike pomoči starejšim, ki potrebujejo 
zdravstveno nego in oskrbo. V Sloveniji izvajajo domovi za 
starejše številne dejavnosti pomoči, ki omogočajo starejšim 
kvalitetnejše življenje. Domovi tako poleg razvoja 
institucionalnega varstva skrbijo tudi za razvoj programov za 

starejše v njihovem domačem okolju. V prispevku so naštete in 
opisane vrste socialnovarstvenih pomoči, ki so v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu namenjene varstvu in oskrbi 
starejših. V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti Doma 
starejših občanov Preddvor (v nadaljevanju DSO Preddvor), ki 
za varstvo starejših skrbi od leta 1948. DSO Preddvor 
kontinuirano razvija storitve institucionalnega varstva in postaja 
institucija s sodobno organiziranimi oblikami bivanja. Poleg 
institucionalnega varstva razvija in izvaja številne storitve 

pomoči starejšim v lokalnem okolju. Medgeneracijsko 
povezovanje in sodelovanje daje doprinos h kvaliteti življenja in 
bivanja vseh generacij. Tudi DSO Preddvor daje velik poudarek 
medgeneracijskemu povezovanju - v zadnjem delu prispevka je 
opisanih nekaj projektov, ki so se in se v DSO Preddvor 
dogajajo kot primeri dobre prakse na tem področju.  

 
Pripravila Irma Čebašek,  

delovna terapevtka 
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Pozdravljeni stanovalci = ekipa Žoga benda 

 
Zahvaljujemo se vam, da  ste s svojim prispevkom aktivno 
sodelovali na Mednarodni konferenci UP 2015 - na stezi 5: 

Razumevanje aktivnega staranja. 
 

Tudi z vašo pomočjo smo dodali kamenček v mozaiku skrbi za 
vedno številnejšo starajočo populacijo in v kolikor bomo vsak 

posebej in vsi  skupaj nadaljevali s posvečanjem tematiki 
starejših, bomo lahko prispevali tudi k izboljšanju položaja in 

spremembam na tem področju. 
 

    Vse dobro, 
 

Barbara Bizjan  
in ostali organizatorji konference UP 2015 

 
 

 

 
 

Luč miru iz Betlehema 
 
Projekt Luč miru iz Betlehema se je začel leta 1986. Na 
avstrijski televiziji ORF v studiu v Linzu so v oddaji Licht ins 
Dunkel (Luč v temi), namenjeni invalidom in otrokom, 
organizatorji v zahvalo sodelujočim namesto drobnih daril delili 
plamen iz votline Jezusovega rojstva. Plamen je delil otok, ki se 
je v tistem letu posebej izkazal. 
 

Takrat ni še nihče slutil, da bo ta preprosta gesta nekoč 
prerasla v projekt, ki obsega celotno zahodno in srednjo Evropo 
te del zahodne Evrope. Leta 1991 so plamen prvič v Slovenijo 
prinesli skavti iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in 
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skavtov, ki so tudi nosilci te dobrodelna akcije Prinesli so ga s 
sporočilom Mir je čas brez vojne. Plamen od takrat 
nepretrgoma vsako leto prinesejo k nam. Leta 1996 so se jim 
pri tem pridružili taborniki iz Zveze tabornikov Slovenje, leta 
2001 Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov  in 
leta 2003 Slovenska zamejska skavtska organizacija.  
 

Vsako leto prostovoljne prispevke, ki se zberejo ob deljenju 
plamena, dajo v dobrodelne namene. Lansko leto se je v okviru 
tega namena projektu Botrstvo namenilo 16.500€. Letos pa gre 

dober namen za otroke iz socialo ogroženih družin. Omogočilo 
se jim bo zimske smučarke počitnice. 
 

25 let Luči miru iz Betlehema je poseben trenutek, ko s lahko 
ozremo nazaj, v svetlobo, v toploto, ki jo je sporočilo te 
dobrodelne akcije puščal v naših srcih, v naši družbi. Prav tako 
pa je to pravi trenutek, da se vprašamo, kako resnično živimo 
mir, koliko ga cenimo in čutimo njegovo toploto. 
 

K temu nas vabi letošnja poslanica, ki nas sprašuje:  
Se samo zdi ali res gori? Vabi nas k zazrtju navznoter in 

premislek: 
 

»Imam majhen problem. 

Tvoj dar še vedno gori, a se bojim, 

da brez pave strasti.« 

 

»Pomisli, ni vse odvisno samo od tvoje moči. 

Pomembno je, da je tvoje dejanje 

dejanje ljubezni. 

To šteje, to greje.« 

 
Vir: Ognjišče, december 2015  
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Dogodki v decembru – enota                  
Preddvor 

  

 

Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o 
naslednjih aktivnostih: 
 
 

o telovadba  

o ročna dela  

o vadba Žoga Bend  
o vaje za spomin, križanka 

o skupine za samopomoč  

o knjižnica 

o Biosinhron skupinska terapija   

o peka piškotov, peciva 

o ogled slovenskih filmov 

o molitvena ura  

o vadba s smoyi obroči 

------------------------------------------------------------------- 
PEKA MIKLAVŽEVIH PIŠKOTOV 
sreda, 2. december ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
PREDPRAZNIČNA PRIREDITEV  
v organizaciji Lions kluba Kranj - z nastopom FS Sožitje 
iz Kranja in obiskom Dedka mraza 
sreda, 2. december ob 16.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 

TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA  
Ambasadorji nasmeha – četrtek, 3. december na G1 
__________________________________________________ 
USTVARJALNA DELAVNICA – snežaki 
četrtek, 3. december ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
SEJANJA BOŽIČNEGA ŽITA 
petek, 4. december dopoldne po oddelkih 
__________________________________________________ 

MIKLAVŽEVANJE v organizaciji župnijske Karitas Preddvor 

sobota, 5. december ob 10.00 uri v jedilnici 
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__________________________________________________ 
PREDPRAZNIČNA PRIREDITEV dijakov Gimnazije 
Franceta Prešerna Kranj 
sreda, 9. december dopoldne 
__________________________________________________ 
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z 
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 16. december ob 9.45 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KONCERT moškega pevskega zbora Maj 
sreda, 16. december  ob 16.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
PRAZNIČNO KOSILO  z ansamblom Čudežni dečki in 
Majdo Grošelj ter obiskom Božička 
četrtek, 17. december ob 12.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
ČAJANKA s citrarko Francko Šavs 
ponedeljek, 21. december ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________  
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  

sreda, 23. december ob 10.30 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
BOŽIČNA MAŠA 
sobota, 26. december ob 15.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
PRAZNIČNI PROGRAM študentk Študentskega doma 
Uršula iz Ljubljane 
torek, 22. december ob 15.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
OBISKI PROSTOVOLJCEV iz OŠ Preddvor  
sreda, 23. december ob 14.00 uri po sobah 

___________________________________________________________ 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
sreda, 30. december ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 30. december v gradu 
___________________________________________________________ 

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

 



 
 

31 
 

 

 
 
 

Dogodki v decembru – enota 
Naklo  

 
 
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o 

naslednjih aktivnostih: 
 

o telovadba  
o ročna dela  

o vadba Žoga Bend 
o vaje za spomin, križanka 

o molitvena ura  

o peka piškotov, peciva… 

------------------------------------------------------------------- 
BRALNO SREČANJE »Živa knjiga« z Natašo Kranjc 

torek, 1. december ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
MAŠA 
četrtek, 3. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PREDPRAZNIČNA PRIREDITEV  
v organizaciji Rotary kluba Naklo, Tržič – ustvarjalna 
delavnica s študenti Biotehniškega centra Naklo in 
nastop harmonikarja 

petek, 4. december ob 10.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec 
ponedeljek, 7. december in 21. december ob 10.30 uri v 
delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA - Tačke 
pomagačke 
torek, 8. december ob 11.15 uri v fizioterapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 

»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z 
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
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ponedeljek, 14. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNIČNO KOSILO  z ansamblom Čudežni dečki in 
Majdo Grošelj ter obiskom Božička 
torek, 15. december ob 12.00 uri v jedilnici enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
torek, 22. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
BOŽIČNA MAŠA 
četrtek, 24. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 28. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo  
__________________________________________________ 
OBISK KOLEDNIKOV  
ponedeljek, 28. december ob 17.00 uri v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 

PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc  
torek, 29. december  ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka. 

 
 

 

V vsaki stvari in v vsakem človeku 
je skrito nekaj sreče. 

Naj vam bo izziv, da jo najdete, 
 in življenje boste uzrli z lepše strani. 

 
 

 

 
 

Prispevke zbrala in uredila 

Irma Čebašek, delovna terapevtka. 
 

Naslovna stran: 
Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec. 

 
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano. 


