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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v januarju!
ga. Frančiška Lazar
ga. Frančiška Boncelj
ga. Antonija Kožuh
ga. Vida Drnovšek Lampret
g. Andrej Kristanc
ga.Antonija Pongrac
g. Bogomir Kogej
ga. Antonija Zadnikar
ga.Antonija Roblek
g. Anton Vršnik
ga. Ida Zadnikar
ga. Pavla Režek
ga. Ana Trogrlič
v enoti Naklo

ga. Silvestra Bogataj
ga. Kadifa Kajtazović
ga. Jožefa Kavčič
ga. Slavka Dodič
ga. Neža Povše
ga. Neža Žerovnik
ga. Frančiška Grujić
ga. Marija Truden
ga. Marija Ritlop
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Spoštovani bralci glasila Klas,
šli so meseci naokrog in
spet smo v mesecu, ko je
leto najmlajše.
Za leto 2015, v katerega
smo pravkar vstopili,
vam voščim vse najboljše.
Predvsem vsakemu izmed
vas želim, da bi bilo
zdravo, čim bolj veselo,
prežeto z osebnim, notranjim mirom in zadovoljstvom.
In ne pozabite:
»Sreča je v majhnih stvareh, toplih ljudeh in stisnjenih
dlaneh.«
Bodite srečni in imejte se radi. 
Andreja Valant,
direktorica DSO Preddvor in enote DSO Naklo
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Novoletna
Ura časa dan na dan,
brez odmora nam tiktaka,
čas nikoli ni zaspan,
gre in gre, nikdar ne čaka.
Bo leto spet se obrnilo,
prineslo bo nov koledar,
a nič ne bo se spremenilo,
le eno leto več boš star.
V tem času želje se rodijo,
nežne, lepše, kot vsak dan,
dobra čustva v naš budijo,
iščejo samotno dlan.
Da bi novo, ki prihaja,
prineslo polno dobrega,
zdravje, srečo, nič solza,
polno smeha, izpolnitev želja.
Olga M. Kepic
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Utrinki
_____________________________________
Miklavžev in božični večer
Miklavž je prišel vedno zvečer, poleg sta bila vedno dva lepa
angelčka in dva parkeljna, ki sta morala ostati zunaj, ker so se
jih otroci zelo bali. Ko pa so otroci začeli hoditi v šolo, pa je
Miklavž vedno prinesel kaj za šolo.
Pri nas doma se je peklo tudi za druge. Z možem sva imela
veliko dela.
Ko sem bila jaz majhna, je bilo malo drugače. En teden prej je
parkelj prinesel na okno kakšen bombon ali piškot.
Tisti večer ko pa je prišel Miklavž, je bil napravljen kakor škof.
Kapo je imel prav škofovsko. Prinesel nam jabolka, krhlje,
orehe in kaj sladkega, kar je napekla naša teta. Od nje dobila
še kakšno punčko ali kakšno drugo igračo.
Naj vam opišem naš najlepši praznik v letu – božič. Za ta dan
so šli moji starejši bratje v gozd in izbrali najlepše drevesce.
Postavili so ga v sobo in ga okrasili z raznimi lepimi obeski, ki
so jih nakupili v trgovini. Najlepše so bile svečke, ki smo jih
prižgali potem, ko smo okoli hiše in v vseh prostorih pokadili in
zmolili rožni venec. Tudi lepe jaslice smo imeli. Stric, ki je bil
tesar, nam je naredil lepo »štalico« iz brezovih okroglih vejic. To
»štalico« po toliko letih še vedno hranim.
Otroci smo naredili jaslice. Na sredi je ležal Jezušček, okrog pa
so bili pastirci in ovce. Ob jaslicah smo peli smo razne božične
pesmi.
K polnočnici otroci nismo šli, ker je bilo predaleč. K božični maši
smo šli naslednji dan. Tudi takrat so v cerkvi peli lepe božične
pesmi.
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Še danes po devetdesetih letih ne morem pozabiti praznikov, ki
se nam bližajo in tudi jaslice še delamo kot včasih.
Ana Jaklič, stanovalka

K polnočnici
Bilo je okrog leta 1930. Otroci smo že teden dni pred božičem
imeli pogovore, kako bomo šli k polnočnici. Mama nam je
povedala, da bo to leto svetila luna in nam osvetljevala pot do
cerkve, da ne bomo rabili dodatnih svetil.
Res je bilo tako. Luna je svetila. Po tleh
je bil sneg, ne mehak, bil je zmrznjen in
pod nogami je škripalo in nas vabil na
pohod. Neustrašeno smo korakali, komu
je spodrsnilo, da je padel, a to ni bilo nič
hudega. Bližali smo se cerkvi, ki nas je
vsa razsvetljena pričakovala. V cerkvi so
igrale orgle, slišala se je melodija pesmi
Sveta noč. Vsi v cerkvi so peli, tudi mi
otroci smo pomagali, saj smo pesem
dobro poznali. Zdelo se nam je nebeško
lepo. Tudi med mašo smo vsi peli.
Ko smo se vračali domov, je začelo snežiti. Pri mesečevi
svetlobi so se snežinke videle kot lističi cvetja, mrzli vetrič jih je
raznašal naokoli…, mi pa smo jih občudovali in bilo nam je lepo.
Ko smo prišli domov, je bilo v hiši prijetno toplo. Utrujeni smo
odšli spat v prijetno mirno spanje.
stanovalka

Star božični običaj
Moja stara mama je bila rojena leta 1860. Nas otroke je imela
rada in radi smo se »motovilili« okrog nje. Znala je lepo peti in
nas učila lepega obnašanja. Pripovedovala nam je otroške
pravljice in dogodivščine tedanjega časa.
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Povedala nam je tudi, kako so v njenih mladih letih praznovali
božič.
Imeli so navado, da so se na sveti večer obiskovali in otrokom
trosili lešnike in orehe. Metali so jih po tleh v »hiši« in otroci so
jih z veseljem pobirali. Kako je bilo to za njih lepo.
Naša stara mama je želela ta običaj obdržati in seveda ni bil
nobeden proti. Prišel je sin naše krstne botre in iz nam košarice
potresel potresel lešnike in orehe. Nebeško se nam je zdelo, ko
smo jih pobirali. Še ata in mama sta se nam veselo smejala.
O običaju v naši družini sem pripovedovala mojim vnukom.
Njihova mami se je strinjala. Če mi bo uspelo ohraniti v našem
rodu ta običaj, bom povedala drugič.
stanovalka v 93 letu starosti

Predpraznično vzdušje
Vreme iz dneva v dan
nam dobro voljo jemlje, pa nič zato,
saj mi z veseljem krasimo sobe,
da ob praznikih nam bo lepo.
Vse sobe so lepo okrašene,
brez okrasov ni nobene,
saj drugega veselje ta čas ni,
kot priprava na letošnje zadnje dni.
Ko leto h koncu bliža se,
vemo, da leto starejši bomo vsi,
ko pa nam starejšim čas poteče,
ne ve nihče, ne kdaj, ne kje
preživel bo svoje zadnje dni.
R.F., stanovalka
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Božična
Poslušajte vsi ljudje,
sveti Jožef v mesto gre,
sveti Jožef in Marija
gresta v mesto Betlehem.
Ko pa v mesto prideta,
prenočišča iščeta,
oj ti mesto betlehemsko,
da nas nočeš prenočit.
Za ročico jo drži,
na oslička posadi,
potlej gresta ven iz mesta,
ven iz mesta Betlehem.
Zdaj poglejmo vsi v nebo,
kako zvezde sevajo,
oj te zvezde betlehemske
milosti nam nosijo.
Po spominu zapisala M.K.,
stanovalka enote Naklo

Božič
Ko prišel je en lep večer,
imenovan je bi božični,
veseli zbrani bili smo domači,
oh, kje so sedaj le tisti časi.
Odšli so oče, mati,
pozneje pa še mož,
kako naj zdaj pozdravljam vas,
kot le s šopkom rož.
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Tu sama v sobi sem in premišljujem
in v srcu vse to objokujem,
saj čas prihaja tudi zame,
ko se bomo skupaj objeli preko rame.
Lepo nam bo,
čeprav pri srcu mi je težko,
v življenju bilo je vsega:
skrbi, truda, bolezni
in mnogo, mnogo žalosti.
R.F., stanovalka
Na praznik sv. treh kraljev
se za toliko dan podaljša,
kolikor petelin čez prag preskoči.
Povedale stanovalke iz G0

Mlad vrtnar
Nekdaj je mladi vrtnar bil,
ki rože v vrtu je sadil,
je pridno delal, bil vesel
in tole pesmico je pel.
Čeravno sem en reven kmet,
pa vendar bom še knezov zet.
Najlepšo rožo si bom zbral
in svoji ljubi jo bom dal.
Pri oknu stal je gospodar
in slišal kaj je pel vrtnar,
od srda ga je stresel mraz,
od jeze bled mu bil je obraz.
Le semkaj, semkaj moj vrtnar,
tako je klical gospodar,
sedaj si bil vrtnar moj,
nocoj pa greš na lov z menoj.
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Le vzemi puško risanko
in pojdi z mano na goro,
da ustreliva tam volka,
ki trga mlada jagnjeta.
Ko dekle to zaslišala,
zelo se je prestrašila,
slutila je očetov srd,
v srce ji legel kamen trd.
Po spominu zapisala:
Ana Jaklič, stanovalka
Kdo te ptiček mali, peti je učil,
kje si tako lepe pesmice dobil.
Kdo učil me peti, rad bi deček znal,
take lepe pesmi mi je stvarnik dal.
Kje li on stanuje, da poiščem ga,
da enakih pesmi tudi meni da.
V otroškem srcu biva, ljubi deček ti,
dobremu otroku on pesmi podeli.
Po spominu zapisala:
A.R., stanovalka

Kajetan Kovič
Kajetan Kovič se je rodil 21. oktobra
1931 v Mariboru v učiteljski družini.
Zgodnjo mladost je preživel v
Poljčanah. Kot otrok je rad prebiral
pravljice, zlati so ga privlačile
kitajske,
ki
so
govorile
o
nesmrtnosti. Ko je bil v četrtem
razredu osnovne šole, se je družina
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zaradi vojne preselila v vas Hrastje Mota blizu Gornje Radgone.
Tam je spoznal kmečko življenje in tegobe vojnega časa, hkrati
pa se je pokrajina ob Muri močno vtisnila v njegov spomin.
Številne njegove pesmi oživljajo podobe narave ob Muri. Po
vojni je nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Mariboru, nato
pa v Ljubljani, kjer je leta 1956 doštudiral primerjalno
književnost na Filozofski fakulteti. Sodeloval je pri literarni reviji
Besede in nastopal na literarnih večerih.
O svojem ustvarjanju je dejal: »Že v šestem razredu gimnazije
sem sklenil postati pesnik in sem to tudi postal.«
Toda s pisateljevanjem se ni mogel preživljati, zato se je
najprej zaposlil kot novinar pri Ljubljanskem dnevniku in
Ljudski pravici. Nato pa je bil do upokojitve urednik za
leposlovje in kasneje glavni urednik pri Državni založbi
Slovenije. Leta 1991 je postal izredni, leta 1995 pa redni član
Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Bil je član Društva
slovenskih pisateljev in izredni član Društva madžarskih
pisateljev.
Bil je dobitnik domačih in tujih literarnih nagrad.
Prve pesmi je začel pisati že v gimnaziji, prvič pa jih je objavil
v Mladinski reviji leta 1948. Za njegov prodor v javnost je
pomembno soavtorstvo pesniške zbirke z naslovom Pesmi
štirih, v kateri je objavljenih 26 Kovičevih pesmi. Tej zbirki pa
so nato sledile samostojne pesniške zbirke. Kovič je tudi avtor
pripovednih besedil.
Zelo pomemben je njegov prispevek
k sodobnemu slovenskemu mladinskemu
slovstvu. Njegove knjige za otroke so bile
prevedene v številne tuje jezike.
Priznan pa je tudi kot prevajalec.
V slovenščino je med drugim prevedel
Prešernove nemške pesmi.
Umrl je 7. novembra 2014.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kajetan_Kovi%C4%8D

Pripravila M.K., stanovalka enote Naklo
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Modro brati in kramljati – z Mestno knjižnico Kranj

Naše izmišljene zgodbe narejene iz preteklosti…
(Andersen)

Razmišljanje o knjigi Draga Jančarja To noč sem jo videl.
Tavala je po veliki baraki, polni spečih moških teles in se
ustavila ob meni: »Kaj Stevo ali tudi ti ne moreš spati?« sem
nekako zaslišal in ob tej misli me je zmrazilo. Čez dolgih sedem
let sem jo zopet videl ob moji postelji in slišal glas moje
Veronike, ki mi je pela z otožnim izrazom na licih. Hotel sem se
je dotakniti, a se je odmaknila in dejala: »Veš Stevo, jaz bom
zdaj odšla, saj veš, da ne morem ostati.«
Bil je kratek trenutek sanj mladega oficirja, katerega je sredi
velike ljubezni zapustila žena, oficirja, ki jo je poslal v četo
vojakov s konji, kjer se je želela naučiti ravnanja s konji in
jahanja, saj je znala že voziti avto, motor in tudi avion.
Res sta veliko jahala, se zabavala in vedno bolj ljubila, a to je
ugotovil tudi njen mož in prestavil mladega Steva službeno na
jug Srbije, kjer se je začenjala vojna.
Ko se je z vlakom pripeljal v Maribor je na peronu zagledal
svojo Veroniko, ki je sedela na kovčku in ga čakala. Ubežala je
svojemu možu in hotela začeti novo življenje. Drugo jutro sta
odšla. Znašla sta se na jugu Srbije, dobila sta si skromno
sobico in Veronika je hitro okrasila okno s svileno zaveso.
Hodila je po polju, skrbela za kokoške in zajčke in tavala sama
okrog.
Jaz pa sem gazil po blatu na spomladanskih manevrih in
prihajal ponoči ves utrujen in blaten. Da to res ni bilo življenje
za mojo Veroniko… In lepega dne me je čakalo pismo in moje
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ljubezni je bilo konec, odšla je nazaj v Maribor, kjer je bivala
njena mati in jo čakala. Hotel sem postati kar sem bil preden
sem jo spoznal – dober oficir, a v meni ni bilo nobenega
navdušenja več in živel sem z ostalimi vojaško življenje naprej.
Prestavljali so nas iz kraja v kraj. Jugoslovanske vojske ni bilo
več in tudi jaz sem postal vse drugačen, saj tudi Veronike ni
bilo več.
Sedem let je minilo, ko sem dobil zadnje pismo in sporočila mi
je, da se je vrnila k možu in se z njim znova simbolično
poročila. Moje življenje pa je bila vojaška suknja in vse njene
tegobe. Prišli so partizani, bili so Slovenci – naši in tukaj so
nastajali problemi. Za nekatere je bila to naša vojska, ki se je
potikala po hribovju, v snegu in mrazu, mi pa smo nosili
nemške, italijanske in srbske uniforme in bili smo jim
podvrženi.
Podgorska graščina pa še vedno stoji tam pod zelenim hribom
Strmega vrha. Tu so se zbirali različni gospodje s svojimi
gospemi, prirejali zabave in čajanke. A gospodje v različnih
uniformah so tudi iskali različne informacije in ustvarjali politiko
vsak po svoje. Gospodar gradu g. Leo Zarnik in njegova žena
Veronika sta imela težko nalogo, ko sta v vsej tej zmedi
pomagala tudi domačim prijateljem, ki so se ustavljali v
graščini tudi pozno ponoči.
Pod tistim skalnim previsom je bil trenutno mir in tam se je
zadrževal tudi Stevo z nekaj fanti in ponoči ga je strašilo in
nikoli več ga ni zapustila prikazen, ko se je stiskal na smrekovih
vejah, ki naj bi mu nudile varnost in toploto.
Ne tako daleč stran je bivala tudi Veronika z možem, a nikoli
več se nista srečala. Bile so govorice, da so ju likvidirali. A ker
trupel niso nikoli našli, so v to dvomili in ju še dolgo časa
zaman pričakovali.
P.M., stanovalka
__________________________________________________
Besedila stanovalcev DSO
poseganja v avtorsko delo.

preddvor
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so

objavljena

brez

Nastop skupine Sonce v srcu
v enoti Preddvor in enoti Naklo

Prostovoljci Društva Sonce v srcu za prostovoljno pomoč
vam v letu 2015 želijo …

… da bi
- našli tolažbo v težkih dneh,
- se nasmehnili ob napadu žalosti,
- začutili srečo,
- znali uzreti lepoto,
- našli vero, da bi lahko verjeli,
- imeli zaupanje, ko ste v dvomih,
- bili dovolj pogumni, da spoznate sami sebe,
predvsem pa
v kar upate, naj se izpolni,
kar iščete, naj se odkrije,
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kar želite, naj se uresniči!

Kulturni program dijakov Gimnazije
Franceta Prešerna Kranj

Obisk sv. Miklavža
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Leto 2014 se poslavlja…
Poslavlja se leto 2014 in tudi v tem letu se je v enoti Preddvor
in enoti Naklo zvrstilo veliko zanimivih dogodkov in aktivnosti
za naše stanovalce. V veliko pomoč pri vodenju različnih skupin
in druženju s stanovalci so nam bili tudi v letošnjem letu
številni prostovoljci in zunanji sodelavci. Vsem bi se rada v
svojem imenu, imenu sodelavcev in v imenu stanovalcev
iskreno zahvalila z željo, da se tudi v naslednjem letu čim
večkrat srečamo in drug drugemu podarjamo lepe trenutke.

Pregled dogodkov v letu 2014
__________________________________________________
Januar
Enota Preddvor
o 4. januar - koncert cerkvenega pevskega zbora iz Kokre
o 11. januar – koncert ženskega pevskega zbora Plamenke iz
Preddvora
o 22. januar – izlet za stanovalce – ogled jaslic na Sr. Beli
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o 29. januar – »Kofetkanje s Katano« – ob 1. obletnici terapije
in aktivnosti s pomočjo psa z Ambasadorji nasmeha
Enota Naklo
o 11. januar - nastop plesne skupine Skokice - »Prijateljice
lutke dober dan«
__________________________________________________
Februar
Enota Preddvor
o 8. februar – ogled koncerta citrarke Tanje Zupan v
Kulturnem domu v Preddvoru
o 20. februar – kulturni program literarne skupine Žerjavčki iz
Trzina
o 24. februar - testiranje prijaznosti modernih naprav –
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana
o 27. februar – koncert moškega komornega zbora Šenčur
Enota Naklo
o 25. februar - zabavno druženje z učenci OŠ Helene Puhar iz
Kranja
o 27. februar - obisk kurentov
__________________________________________________
Marec
Enota Preddvor
o 2. marec – maša - maševanje beograjskega nadškofa msgr.
Stanislava Hočevarja
o 4. marec - pustovanje z učenci podružnične OŠ Kokra
o 12. marec – Urica za zdravje - v sodelovanju z lekarno
Naklo
o 18. marec – koncert Tamburaškega orkestra FD Kranj
o 25. marec – nastop in delavnica z otroci iz vrtca Visoko – ob
materinskem dnevu
Enota Naklo
o 4. marec – pustovanje s harmonikarjem Zlatkom
o 7. marec – nastop učencev OŠ Naklo – ob dnevu žena
o 21. marec – delavnica v okviru projekta Garklc - »Igraj se
garklc« - z učenci OŠ Naklo
o 25. marec – nastop učencev 4. razredov OŠ Naklo – ob
materinskem dnevu
__________________________________________________
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April
Enota Preddvor
o 4. april – delavnica v okviru projekta Garklc - kviz in križanka
v enoti Naklo
o 9. april – koncert pevskega zbora Peter Lipar DU Kranj
o 23. in 30. april - Spoznavanje in varovanje naravnega okolja
- Urška Kleč iz Biotehniškega centra Naklo
o 16. april - nastop učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor
o 21. april – velikonočna maša
o 24. in 25. april – socialni praktikum – dijaki Škofijske
klasične gimnazije Ljubljana Šentvid
o 25. april – delavnica v okviru projekta Garklc – izdelovanje
mini hotelov v enoti Naklo
o 30. april - prvomajsko kresovanje
Enota Naklo
o 4. april – delavnica v okviru projekta Garklc - kviz in križanka
s študenti Biotehniškega centra Naklo in z učenci OŠ Naklo
o 8. april – nastop učencev 3. razredov OŠ Naklo
o 14. april – nastop plesne skupine Skokice – Miške
o 16. april – kulturna prireditev in otvoritev razstave likovnih
del ob 5. obletnici Doma starejših Naklo – v sodelovanju z
likovniki Kulturnega društva Dobrava Naklo
o 17. april – velikonočna maša
o 25. april – delavnica v okviru projekta Garklc – izdelovanje
mini hotelov s študenti Biotehniškega centra Naklo in z dijaki
Škofijske klasične gimnazije Ljubljana Šentvid
o 15. in 29. april - Spoznavanje in varovanje naravnega okolja
- Urška Kleč iz Biotehniškega centra Naklo
__________________________________________________
Maj
Enota Preddvor
o 1. maj – koncert Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj
o 7. in 21. maj - Spoznavanje in varovanje naravnega okolja Urška Kleč iz Biotehniškega centra Naklo
o 8. maj – srečanje stanovalcev gorenjskih domov v DSO
Preddvor - predstavitev vadbe Žoga Bend
o 9. maj – obisk Rdečih noskov – klovnov zdravnikov
o 12. maj – skupna pevska vaja v Domu upokojencev Kranj
o 14. maj – izlet za stanovalce – voden ogled Biotehniškega
centra Naklo
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o 15. maj – koncert tamburaške skupine Bisernica iz Reteč
o 16. maj – udeležba na revij pevskih zborov socialnih zavodov
Slovenije v Mariboru
o 22. maj – nastop Folklorne skupine Cerklje
o 23. maj – obisk sv. maše na Brezjah
o 28. maj – srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Domu v
Radovljici
Enota Naklo
o 6. maj - nastop učencev 1. razredov OŠ Naklo
o 6., 13. in 19. maj - Spoznavanje in varovanje naravnega
okolja - Urška Kleč iz Biotehniškega centra Naklo
o 23. maj – obisk sv. maše na Brezjah
o 30. maj – postavitev hotela za koristne organizme in visokih
gred v okviru projekta Garklc z dijaki Biotehniškega centra
Naklo
__________________________________________________
Junij
Enota Preddvor
o 7. junij – piknik s svojci z Duom King
o 12. junij – slovesnost ob 160. obletnici smrti Josipine
Urbančič Turnograjske, prve slovenske pesnice, pisateljice in
skladateljice – »Svobodoljubna Slovenka sem!« - v
organizaciji ddr. Mire Delavec Touhami
o 18. junij - koncert mešanega pevskega zbora Storžič iz
Bašlja
o 27. junij – udeležba na prireditvi Naj prostovoljec v Ljubljani
Enota Naklo
o 3. in 4. junij - zaključna prireditev ob postavitvi hotelov in
dvignjenih gred v okviru projekta Garklc v enoti Naklo in
Domu Viharnik Kranjska Gora
o 4. junij – nastop plesne skupine Skokice – Čenče
o 6. junij – nastop učencev OŠ Duplje
o 11. junij – nastop plesne skupine Skokice – Top Stars in
Smrklje
o 13. junij – nastop 5. razreda OŠ Naklo – Glasbeniki se
predstavijo
__________________________________________________
Julij
Enota Preddvor
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o 3. julij – družabno popoldne ob pizzi, pivu s harmonikarjem
Domnom
o 7. julij – sprehod do jezera Črnava
o 16. julij – izlet za stanovalce na Jezersko
o 17. julij – poletne igre v parku
o 29. julij – sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs
Enota Naklo
/
__________________________________________________
Avgust
Enota Preddvor
o 7. avgust – družabno dopoldne »Gremo na morje – malo
drugače«
o 13. avgust – družabne igre »Kocka«
o 22. avgust – družabno dopoldne v parku
o 27. avgust – sprehod do jezera Črnava
Enota Naklo
o 5. avgust – družabno dopoldne – Kviz
o 12. avgust – sladoledni piknik s harmonikarico Darjo Jelenc
_______________________________________________
September
Enota Preddvor
o 18. september – izlet za stanovalce v Železnike
o 24. september – srečanje stanovalcev gorenjskih domov –
ogled Železarskega muzeja na Stari Savi, v organizaciji
Doma iz Jesenic
o 25. september - nastop plesne skupine Kolorado
o 26. september – obisk dobrodelnega na povabilo Območnega
združenja RK Kranj - v Kranju
o Enota Naklo
o 2. september - družabne igre »Kocka«
o 18. september – izlet za stanovalce v Železnike
o 24. september – nastop Folklorne skupine DU Naklo – ob
mednarodnem dnevu starejših
__________________________________________________
Oktober
Enota Preddvor
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o 1. oktober - kulturna prireditev ob mednarodnem dnevu
starejših in 25. letnici delovanja skupin starih za samopomoč
v DSO Preddvor z nastopom »Žoga benda« in pevskega
zbora DU Preddvor
o 3. oktober – izlet za stanovalce – voden ogled gradu Strmol
in cerkve v Adergasu
o 13. – 17. oktober – Simbioza Giba
o 16. oktober – kostanjev piknik z učenci OŠ Preddvor
o 20. oktober – Teden RK v domovih Preddvor, Kranj in Naklo
– peka peciva z učenci OŠ Preddvor za brezdomce – akcija
Drobtinica ter kulturni program z nastopom otroške folklorne
skupine iz Dupelj - v sodelovanju z Območnim združenjem
RK Kranj
Enota Naklo
o 13. oktober – nastop učencev podružnične šole Podbrezje –
»Odmev iz Podbrezij«
o 14. oktober - kostanjev piknik s harmonikarjem Jožetom
Štilcem
o 22. oktober - Teden RK v domovih Preddvor, Kranj in Naklo –
peka peciva z učenci OŠ Naklo za brezdomce – akcija
Drobtinica ter kulturni program z nastopom otroške folklorne
skupine iz Dupelj - v sodelovanju z Območnim združenjem
RK Kranj
o 23. oktober – Spletanje medgeneracijskih vezi z učenci OŠ
Naklo
__________________________________________________
November
Enota Preddvor
o 19. november – srečanje stanovalcev gorenjskih domov –
ogled čevljarskega in smučarskega muzeja v Tržiču, v
organizaciji Doma iz Tržiča
o 19. november – koncert pevskega zbora Šenčurski zvon
Enota Naklo
o 11. november – Utrinki iz Peruja – projekcija fotografij – Ajra
Lavrič
o 18. november – »Matematični izziv« z učenci OŠ Naklo
o 26. november – nastop folklorne skupine Podkuca iz OŠ
Naklo
__________________________________________________
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December
Enota Preddvor
o 3. december - prednovoletni kulturni program ter obiski in
obdaritev stanovalcev – dijaki Gimnazije Franceta Prešerna
Kranj
o 4. december – predstavitev projekta Garklc na posvetu
direktorjev SSZS Slovenije v Portorožu
o 6. december - Miklavževanje v sodelovanju z mladinci in
Karitasom iz župnije Preddvor
o 8. december - koncert skupine Sonce v srcu
o 20. december - praznično kosilo z ansamblom Trio Storžič,
harmonikarico Darjo Jelenc in obiskom Božička
o 22. december - čajanka s citrarko Francko Šavs
o 26. december - božična maša s pevci mešanega cerkvenega
zbora župnije Preddvor
Enota Naklo
o 1. december – Branje zgodb z učenci OŠ Naklo
o 2. december - koncert skupine Sonce v srcu
o 16. december - praznično kosilo z ansamblom Zlatko in
prijatelji ter obiskom dedka Mraza
o 17. december –igrica v izvedbi učencev OŠ Naklo
o 18. december – obisk kolednikov
o 19. december – vrtec Mlinček na obisku
o 22. december – božična maša
Poleg zgoraj navedenih dogodkov smo v okviru programov
delovne terapije, fizioterapije in socialne službe tedensko oz.
mesečno organizirali še naslednje aktivnosti:
 v enoti Preddvor
-

jutranja telovadba,
BioSinhron skupinska terapija,
skupina za ročna dela,
vaje za vadbo spomina,
izposoja knjig,
sodelovanje v projektu Mestne knjižnice Kranj - Spodbujamo branje
slovenskih avtorjev,
maše,
vadba »Žoga bend«,
tombola,
kuharski dopoldnevi,
vadba s Smovey obroči,
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-

 v
-

Zapojmo skupaj,
popoldanske aktivnosti - ustvarjalne delavnice, ogled slovenskih
filmov, družabne igre, …,
praznovanje rojstnih dni in pevske urice na oddelkih s harmonikarico
Darjo Jelenc,
Skupine starih ljudi za samopomoč z Ano Čebulj, Marto
Erznožnik, Marjano Perko, Danic Gaser in Marjano Opaka (v
sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Z roko v roki Kranj),
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom,
branje zgodb in kvizi z Olgo Kepic,
Z besedo in sliko skozi čas z Mirjano Debelak,
pevski dopoldnevi z Ignacem Gorjancem,
molitvene ure s Francko Brešar in Mileno Rozman,
bralna srečanja Modro brati in kramljati z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj,
terapija in aktivnosti s pomočjo psa z Ireno Koren iz društva
Ambasadoriji nasmeha in Darjo Jagodic iz društva Tačke
Pomagačke,
aktivno sodelovanje stanovalcev s prispevki za domsko glasilo Klas,
individualno družabništvo s prostovoljci - Ireno Končan, Sonjo
Kržišnik, Fani Pavlin, Marijo Avbelj, Janjo Kobler, Diano
Volčjak, Suzano Meglič (v sodelovanju z Medgeneracijskim
društvom Z roko v roki Kranj), Simono Bašelj iz Društva invalidov
- forum Slovenije, učenci OŠ Preddvor ter učencem iz
stanovanjske skupine Preddvor v okviru programa MEPI.

enoti Naklo
jutranja telovadba,
skupina za ročna dela,
vaje za vadbo spomina, tombola, kviz,
izposoja knjig,
sodelovanje v projektu Mestne knjižnice Kranj - Spodbujamo branje
slovenskih avtorjev,
vadba »Žoga bend«,
maše,
popoldanske aktivnosti - BioSinhron skupinska terapija, ustvarjalne
delavnice, družabne igre,
praznovanja rojstnih dni s harmonikarji Jožetom Štilcem,
Viktorjem Bizjakom, Zlatkom Pivcem, Tonetom Černilcem,
Darjo Jelenc in citrarko Francko Šavs,
Skupina starih ljudi za samopomoč s Fani Pagon (v sodelovanju z
Medgeneracijskim društvom Z roko v roki Kranj),
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom,
Z besedo in sliko skozi čas z Mirjano Debelak,
družabni popoldnevi s harmonikarico Darjo Jelenc,
molitvene ure z Magdo Gros in Marijo Čadež,
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-

bralna srečanja Modro brati in kramljati z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj,
terapija in aktivnosti s pomočjo psa z Ireno Šeruga in Vesno
Stipetič iz društva Tačke Pomagačke,
aktivno sodelovanje stanovalcev s prispevki za domsko glasilo Klas,
individualno družabništvo s prostovoljci – Mijo Avsenik, Nado
Mitrovič, Joži Zaplotnik, Karmen Jelovčan in Lukom Jelovčan
v sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Z roko v roki Kranj,
Simono Bašelj iz Društva invalidov - forum Slovenije ter Nastjo
Bojić.

Pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Dobri in slabi sosedje
Na verandi kmečke hiše sta sedela dedek in vnuk. Slišala sta, kako je po
slabi in malo vozni poti mimo hiše pripeljal avto. Ko ju je voznik
avtomobila zagledal, se je ustavil in vprašal, kod gre pot do bližnjega
mesta.
Ko sta mu povedala za pot, se je voznik
napotil k avtu. Toda naredil je le nekaj
korakov, ko se je obrnil in vprašal starčka:
"Povejte mi, gospod, kakšni so ljudje tod v
okolici?"
"Zakaj sprašujete?" je vprašal stari oče.
Tujec je stopil bliže in rekel: "Prihajam iz
mesta, kjer so bili ljudje naduti. Nikoli v
življenju še nisem srečal ljudi, ki bi bili
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tako neprijazni, kot ti ljudje. V tistem mestu živim že več kot leto dni,
toda se ne počutim člana njihove skupnosti."
"Mislim, da boš v tem okolju našel podobne ljudi," mu je odgovoril stari
mož. Tujec se je poslovil in odpeljal naprej. Vnuk je začudeno gledal,
vendar ni nič rekel.
Čez nekaj ur se je pred hišo ustavil drug avto. Voznica nasmejanega
obraza je stopila iz avta in se odpravila k staremu očetu ter vnuku, ki
sta sedela na verandi, in tudi ona vprašala: "Povejte mi, kakšni ljudje
živijo v tej okolici?" In stari oče je še enkrat vprašal: "Zakaj sprašujete?"
"Poglejte, selim se iz enega najlepših mestec, kar se jih lahko zamislite,"
je nasmejano odgovorila gospa. "Ljudje so mi dali čutiti svojo
domačnost. Sosedje so zelo prijazni. Zdi se mi, da bi tam lahko živela
celo življenje." "Mislim," je odvrnil stari oče, "da boste v tem okolju našli
podobne ljudi."
Gospa se je vrnila v avto in se odpeljala. Vnuk je sedaj radovedno
vprašal: "Dedek, kako to, da si na popolnoma enaki vprašanji tako
različno odgovoril?"
Stari oče je položil roko na vnukovo ramo in odgovoril: "Zato, dragi
fant, ker človekov odnos do ljudi v okolici določa, kako se bodo ljudje
odzvali in kakšen odnos bodo imeli do njega. Ljudje v okolici so
največkrat takšni, kakšen je človek v njih."
V drugih vidimo to, kar hočemo videti.
Kolikokrat vidimo slabo v bližnjih in se bojimo njihovih slabih namer.
Vir: Drobne zgodbe z biserom, Božo Rustja

Za vas izbrala:
Martina Bizjan, socialna delavka, enota Naklo
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Prisrčno pozdravljeni!
g. Siniša Stojković, ga. Samardžija Mileva,
ga. Kepic Štefanija, g. Snedec Janez, g. Kokalj
Marjan Peter in ga. Žagar Ivana.
Poslovili so se:
g. Draksler Stanislav, ga. Lombar Zofija,
g. Bobnar Alojzij, g. Rozman Franc, ga. Alič
Ida, ga. Gomboc Marija, ga. Cuderman Ana

Vabilo na aktivnosti in dogodke v
januarju - enota Preddvor
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeno o
naslednjih aktivnostih:
o telovadba
o peka peciva
o ročna dela
o vadba Žoga Bend
o vaje za spomin
o Skupine starih ljudi za samopomoč
o knjižnica
o Biosinhron skupinska terapija
o Zapojmo skupaj
o Funkcijsko usposabljanje ob glasbi
o križanka
o molitvena ura
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o vadba s smovey obroči …

------------------------------------------------------------------KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 8. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
_________________________________________________
MAŠA
petek, 9. januar ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 2. nadst. ND
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 14. januar ob 10.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
TOMBOLA
četrtek, 15. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KONCERT CERKVENEGA PEVSKEGA ZBORA IZ KOKRE
sobota, 17. januar on 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
USTVARJALNA DELAVNICA – ROŽE IZ KREP PAPIRJA v
sodelovanju z Društvom kmečkih žena
sreda, 21. januar ob 9.30 uri
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 22. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 26. januar ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 29. januar ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 29. januar ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G3
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA
z Ambasadorji nasmeha in Tačkami pomagačkami
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
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Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Vabilo na aktivnosti in dogodke v
januarju - enota Naklo
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeno o
naslednjih aktivnostih:
o telovadba
o ročna dela
o vadba Žoga Bend
o tombola, kviz, vaje za spomin
o molitvena ura

------------------------------------------------------------------RECIRAL LITERARNE SKUPINE ŽERJAVČKI IZ TRZINA
ponedeljek, 5. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 12. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
DRUŽABNE IGRE Z UČENCI OŠ NAKLO
torek, 13. januar ob 14.00 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
KONCERT PEVSKEGA ZBORA OŠ NAKLO
četrtek, 15. januar ob 16.00 uri v avli enote Naklo
_____________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 20. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________

KONCERT PEVSKEGA ZBORA DOBRAVA NAKLO
torek, 20. januar ob 16.15 uri v avli enote Naklo

_____________________________________________________

PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 21. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 26. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
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TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Tačke
pomagačke
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
VRTEC MLINČEK NA OBISKU
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Srečno 2015!
_____________________________________________________
Prispevke zbrala in uredila
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Naslovna stran Katja Logar, fiziorerapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec
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