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  Iskrene  čestitke stanovalcem, 
                   ki praznujete v marcu! 
 

 

 

g. Ana Rozman 
ga. Štefanija Nedeljković 

g. Zvonimir Zupančič 
g. Aleksa Garvić 

ga. Stanislava Grošelj 
ga. Matilda Pirc 
ga. Jožefa Švab 
ga. Marija Kalan 

ga. Angela Repnik 
ga. Gabriela Šmigoc 
ga. Marija Brankovič 

g. Gabrijel Rak 
ga. Gabriela Ribnikar 

ga. Marija Tomažič 
ga. Marija Bliznac 

ga. Marija Gašperlin 
ga. Ljudmila Podgoršek 

 

v enoti Naklo 
 

g. Albin Križaj 
ga. Judita Ažman 
ga. Jožefa Sodnik 
ga. Marija Veber 

ga. Jožefa Leskovec 
ga. Marija Rozman 

ga. Jolanda Jarc 
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Tone Pavček: 

Pomladni angel 
 

Z zvončki zvonim, 
v trobentice trobim. 
Na prvi travi sedim 

in ustnice šobim, 
 

da se pridejo gret  
zadnji zimski lenuhi, 
da bomo rajali spet 
na novi zeleni rjuhi. 

 

Ko se utrudi dan, 
soncu roko podamo 

in cvet utrgamo zanj, 
ki ga radi imamo. 
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Utrinki 
_____________________________________ 

 

Snemanje pesmi skupine Gašper s prijatelji 
 
V petek smo izvedeli, da bo v nedeljo v dnevnem prostoru 
našega Doma snemanje video spota oz. nove pesmi skupine 
Gašper s prijatelji. 
 

Veseli smo bili, da so izbrali naš Dom, saj to se zgodi malokrat, 
da se skupina odloči, da bo snemala v Domu za starejše 
občane. Največkrat to naredijo z mladimi in lepimi in ne 
starejšimi kot smo mi. 
 
Da pa nismo izgledali tako stari, nam je direktorica priporočila 
frizerja. Bila je nedelja in frizerka je delala samo za nas, seveda 
smo ženske obiskale frizerko, da naša starost ni bila tako 
očitna.  
 
Že ves  dan smo bili nervozni, ker nismo vedeli, kako bo vse to 

potekalo. Ni nam bilo jasno kakšna naloga nas čaka. Na mizah 
v dnevnem prostoru so bili lepi aranžmaji, tako, da je vse 
izgledalo lepo in prijazno. 
 
Odprla so se vrata in godci so začeli prinašati svoje 
inštrumente. Bilo je kar veliko robe, saj so poleg instrumentov 
potreboval tudi osvetlitev, snemalno kamero in ne vem kaj še 
vse, saj se ne razumem na to. Ko so prišli vsi z režiserjem na 
čelu, so začeli ugotavljati, kako naj bi bili razporejeni, da bi 
snemanje potekalo čim lažje. 
 
Nato so prišli nastopajoči. Pevka in pevec, harmonikar, 
kontrabasist, klarinetist in violinist. Naša naloga pa je bila, da 
smo sedeli za mizo, poslušal in ploskali. 
 
Ko smo vse to opazovali, smo postali dobre volje, saj sta pevca 
zelo lepo pela.    
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Snemanje je trajalo dobro uro, ker je bilo vse treba večkrat 

ponoviti. Mi pa bi radi, da se glasba in petje še nadaljujeta, zato 
so nam zaigrali še par komadov. 
 
Zelo smo bili presenečeni, ker so bili vsi zelo prijazni, posebno 
pevka, saj nam je na koncu vsem dala roko in poklonila prijeten 
nasmeh. Tudi ostali so se lepo poslovili. Posebno g. Brane, ki 
nam je že od nekdaj poznan. Če njega ne bi bilo tudi tega 
snemanja ne bi bilo. Ta urica petja nam bo ostala vedno v 
lepem spominu. 
 

                                                                                            
IMM, stanovalka   

 

Pomladna 
 

Gozdič je že zelen, 
travnik je razcveten, 

ptički pod nebom 
veselo pojo. 

 
Ptički jaz vprašam vas, 
al' bo že skor' pomlad, 

al' bo že skoraj zelena pomlad? 

 
Pomlad že prišla bo, 

k' tebe na svet' ne bo, 
k' tebe bodo d'jali 
v to črno zemljo. 

 
Po spominu zapisa stanovalka 

 

 

Potoček 
 

Najboljše sladko vince 

za deco belo je, 
izvira izpod skal'ce, 

prelepo sveti se. 
 

Po logu tiho teče, 
živin'co napiji 
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in ptičica brez plače 

si žejo pogasi. 
 

Od tega vinca glava 
bolela te ne bo, 

telo bo tvoje zdravo 
in spanje prav sladko. 

 
Pesem iz šolskih dni zapisala  

Ana Rozman 

 

Mesec februar – svečan 
 
Pomlad prihaja počasi in kmetič se mora znati pripraviti na delo. 
Znati je treba brati naravo in prisluhniti starim modrostim.  
 

»Če na zmrzlo zemljo sneg zapade, snopja bo velike sklade.« 
 

Pa že je tukaj čas pusta.  Prihajajo ptujski kurenti in cerkljanski 
laufarji. Glavni laufar v Cerknici je Pust – ta bršljanast. Vsi pa 
nosijo larfe in značilna naličja.  
 

Pust je obsojen, ker je kriv, da so ljudje preveč dobrega pojedli 
in popili, kriv zato, ker je slabo vreme, kriv je … vsega je kriv. 

Prestrašen obsojenec skuša ubežati, a ga ujamejo in »ta star« 
ga skuša mahniti po glavi in sesede se v nastavljene sani in 
začne se veselica, ki se konča s kapucinsko polko:  
 

»Hopsasa, tralala pustna nedelja,  
lan sem bil krofov sit, letos pa zelja.« 

 
P.M., stanovalka 

 

Reveži 

 
Sreča Anka upognjenega reveža, 

ki  počasi, utrujen koraka po poti; ta ji reče: 
»Kje dobil bi malo kruha, lačen sem in pijače žejen, 

vsega sem potreben, bled in suh sem,  
ker ob kruh sem, vendar nisem potepuh.« 

»Sedi k meni, me objemi in pojasni mi svoj obup.« 
Anka šla po polju, čez travo zeleno, 
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Anka dekle mlado zapuščeno, 

košček lahek nese v desnici, 
 z levo solze briše si po lici. 

Joče mi sirota Anka, toži brez prestanka. 
Ko prideta do koče,  

vrata na stežaj odpro se, kaj se hoče? 
V njej sta stara revčka dva, 

se prepirata in premišljujeta, 
nič ne slišita, oba gluha sta. 

»Nisva potepuha in ne lenuha, 
po svetu sva odšla, da srečo bi našla, 

kamor pripeljala pot bo oba… 

 
R.F., stanovalka 

 

 
Tone Pavček:  

Kako raste mama 

 
Najprej je sama tema,  

najprej je velik nič,  
potlej je majcena deklica  

in iz nje ljubek deklič.  
 

Iz njega mamica zraste,  
a raste dolgo in mnogo let,  
potem pa je to kar naenkrat  

in jaz pridem na svet. 
  

Iz mamice zraste mama  
bogvekdaj, kar nekega dne,  
ko še sama ne ve, da ji pada  

prvi sneg na lase. 
  

Ko jaz odrastem, raste  
mama počasi nazaj,  

dokler babica ne postane  
in pride z vnuki v raj.  

 
Pesem izbrala stanovalka 
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Anton Martin Slomšek 

 
»Za Slovenca ni lepšega darila, 
ne dražjega spomina, ne večjega 
veselja, kako domača pesem.« 
je zapisal Slomšek.  
 

Rodil se je leta 1800 (istega leta 
kot pesnik Prešeren) na Slomu 
pri Ponkvi – od tod ime Slom-
šek. S pesnikom Prešernom sta 
bila sošolca, dobro sta s 

razumela, včasih pa sta se tudi 
sprla o tem, kdo več ve in zna. 
Bila sta vsak iz drugega konca 
Slovenije.  
 

Slomšek ima velike zasluge za slovenstvo – sedež lavantinske 
škofije je bil na njegovo pobudo preseljen iz Šent Andraža na 
Koroškem v Maribor. Velike zasluge ima tudi na področju 
šolstva, saj je začel zbirati vaške otročaje ob nedeljah popoldne 
in se  njimi pogovarjal in jih učil. Napisal je knjižico: »Blaže in 
Nežica v nedeljski šoli«. Pred mariborsko stolnico so mu 
postavili lep spomenik. Bil je torej začetnik slovenske šole in 

šolski nadzornik.  
 

Spodbujal je petje in bil tudi sam dober pevec. Ob materi se je 
že v mladosti naučil razumeti govorico narave in poslušati 
pesem stvarstva. Polje, vino, gozdovi, njive, vsako živo bitje – 
vse ga je nagovarjalo in on je odgovarjal s pesmijo. 
 

Ko se je v Celovcu pripravljal na duhovništvo, se je posvečal 
tudi petju in pesništvu. Vedel je, da kot duhovnik ne sme priti 
med slovenske vernike brez pesmi. Kot kaplan je učil otroke 
prepevati v nedeljski šoli, zbiral besedila in melodije starih 

ljudskih pesmi in tako marsikatero slovensko pesem rešil 
pozabe in izgube. 
 
Ko je sprejel službo duhovnega voditelja v celovškem 
bogoslovju, je mlade bogoslovce učil petja in z njimi sodeloval 
pri orkestru v zavodu. Kot šolski nadzornik je naročal učiteljem, 
naj se temeljito izučijo petja in glasbe in jih spodbujal, da bi te 

http://www.turizem-sentjur.com/f/pics/Slomsek/AMSlomsek_-portret_b.jpg
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umetnosti tudi oni učili mlade. Pesem je izraz kulture, duha in 

srca vsakega naroda. S pomočjo učiteljev in drugih sodelavcev 
je izdal učbenik za petje: »Šola veselega, lepega petja za 
pridno šolsko mladino« (1853). Kot škof je v Celju ustanovil 
glasbeno (orglarsko) šolo, iz katere je izšla vrsta znanih 
voditeljev cerkvenega petja pri nas.  
 

Dober mesec pred svojo smrtjo je Slomšek posvetil novo cerkev 
sv. Križa pri Belih Vodah. Med slovesnostjo ga je obšla taka 
slabost, da je pridigo prepustil drugemu duhovniku, sam pa se 
je umaknil v zakristijo in tam v bolečinah napisal svojo 
poslednjo pesem: Pohvala sv. križa.   
 

S svojimi pesmimi se je Slomšek tako približal mladini in 
odraslim ljudem, da so mnoge njegove pesmi postale last 
ljudstva, ki jih še danes poje v cerkvi med obredi, ali doma pri 
delu, ob družinskih in sploh drugih običajih. 
 
Povzeto po Spremni besedi Dr. Franca Krambergerja v knjižici 
Anton Martin Slomšek Izbrane pesmi, Maribor 1999 

 
Pripravila M. Klanjšek, stanovalka  

   

 
Anton Martin Slomšek: 

Predica 

Le predi, dekle predi 
prav tanko nit naredi, 
da se ne bo krotičila 

in tud' ne tkalcu trgala, 
in tud' ne tkalcu trgala, 

dr, dr, dr, dr, dr, dr. 
 

Poštena je predica 

in stara je pravica, 
da tisto dekle kaj velja, 

ki krilo s svoje preje 'ma, 
ki krilo s svoje preje 'ma, 

dr, dr, dr, dr, dr, dr. 
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Le predi prav vesela, 

boš lepe pesmi pela, 
kolovrat pojde rad okrog, 
bo tekla lepša nit od rok, 
bo tekla lepša nit od rok, 

dr, dr, dr, dr, dr, dr. 
 

Boš tanko nit storila, 
glej, da se ne boš spomnila, 

kako življenje rahlo je, 
ki kakor nit pretrga se, 
ki kakor nit pretrga se, 

dr, dr, dr, dr, dr, dr. 

 

Človek naj nikdar ne obupa 
 

Vsakdo izmed nas je svoja, edinstvena oseba, saj nas je 

oblikovala vsakemu lastna zgodba, ki jo nosi vsak sam. Vsak od 

nas ve, kaj ga je oblikovalo, tako pozitivne izkušnje in tudi tiste 

malo manj pozitivne, pri katerih mogoče še vedno ostaja 

grenak priokus. Vendar smo ravno zaradi vseh teh izkušenj 

oziroma preizkušenj postali to kar smo in verjamem, da je vsak 

izmed nas najbolj pozitiven kot je lahko.  

Vsak pa je na križiščih življenja moral izbrati eno izmed danih 

poti. Vsak pa izbere tisto, za katero meni v tistem trenutku da 

je najboljša.  

Sam sem imel v življenju kar nekaj križišč ali če hočete težkih 

izkušenj, v katerih sem se moral znova in znova odločati za pot 

naprej, za pot pozitivnega razmišljanja. Zadnja takšna izkušnja 

je bila izkušnja prometne nesreče, v kateri sem doživel kar 

nekaj različnih poškodb in v najslabšem primeru bi postal hrom. 

S pomočjo zdravnikov in ostalega medicinskega osebja, se to ni 

uresničilo. Ko sem se prebudil iz kome, me je čakala dolga pot 

okrevanja, med njo pa sem se tudi nekajkrat vprašal o 

smiselnosti vztrajanja pri njej. In velikokrat so me naprej 

potegnili ljudje, katerim bi pravzaprav lahko rekel angeli, saj so 

mi osvetlili mojo pomembnost njim in samemu sebi, hkrati pa 
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so me opomnili na moje pozitivne lastnosti in tako zahvaljujoč 

njim nisem obupal, obstal na neki točki.  

Vsak izmed nas ima svojo zgodbo, svoj križ, in nekateri med 

vami boste morda rekli, da je moja pozitivna naravnanost 

morda pretirana, da je nek lari fari, a brez nje danes nebi bil 

tukaj kjer sem, med vami.  

Ko sem zaključil svoje okrevanje v ljubljanskem kliničnem 

centru, sem za tri mesece odšel na okrevanje v Rehabilitacijski 

inštitut Soča v Ljubljano, nato pa še za leto in pol v zavod 

Korak, katerega uporabniki, so bili tudi gostje na eni izmed 

vaših skupin, če sem prav seznanjen na skupini ¨Žoga band˝.  

Med vsemi aktivnostmi, ki so se dogajale v zavodu, in v večini 

sem sodeloval, sem si postavil še dodaten izziv in sicer narediti 

angleščino v okviru splošne mature, saj sem lahko le tako prišel 

na želen študijski program, katerega sicer kasneje nisem 

dokončal, saj je bilo prenaporno zame.  

Potem sem šel na oceno delazmožnosti, ki jo opravljajo na 

inštitutu Soča, kjer me sicer niso spoznali za zmožnega za delo, 

a kljub veliki potrtosti, ki sem jo ob tem doživljal se nisem vdal, 

ampak sem šel na drugo oceno, znotraj katere sem bil 14 dni 

tudi pri vas na oceni in sicer na konkretnem delovnem mestu, 

to pa je bilo delovno mesto receptorja. Ko se je ocena zaključila 

je skupina, katera me je obravnavala prišla do zaključka, da 

sem zmožen delati za polni delovni čas. Napotili so me na 

komisijo na Zavod za zaposlovanje, kjer so mi dodelili status 

invalida in možnosti do zaposlitvene rehabilitacije, katere del je 

tudi usposabljanje, ki ga izvajam v vašem Domu. In vidite, tako 

sem jaz prišel sem. 

Ko sem začel pisati tole, sem že nekaj časa med vami in 

spoznavam vzdušje, ki vlada tukaj in povedati vam moram, da 

se počutim super. Kolikor pa sem uspel ujeti pogrešate 

aktivnosti in obiske, vzporedno pa se mi dozdeva, da ne upate 

tega naglas izraziti, čeprav razumem, da je za starejšega 

človeka lahko dejavnosti hitro dovolj, a vseeno vam predlagam, 

da se o tem pogovarjate, razpravljate in izražate svoje želje, 

poglede, kako bi se morebiti dalo kaj izboljšati.  
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Verjamem sicer, da zaposleni v Domu delajo po najboljših 

močeh, a včasih je potrebno pokazati ali pa povedati, kaj si 

želite in verjemite zaposlenim bo to kot smerokaz, kako vam 

lahko bivanje olepšajo, s tem pa boste pridobili oboji, veliko. 

Seveda pa morate ob tem skupaj z zaposlenimi posvetovati, če 

je ta ideja oziroma želja mogoča in izvedljiva. 

Za zaključek pa bi vam morda rad samo še povedal, da kljub 

temu, da je slaba situacija ali težava zelo gromozanska na prvi 

pogled, ne obupajte, soočite se z njo in ne pustite, da vas 

pahne v malodušje. Pojdite proti njej z nasmehom in z vsem 

dobrim kar premorete, saj se ji boste na koncu smejali. 

Za zaključek pa še nekaj citatov, ki jih je napisal, sicer že 

pokojni, pesnik Tone Pavček: 

 

»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.  
Spomladi do rožne cvetice,  
poleti do zrele pšenice,  
jeseni do polne police,  
pozimi do snežne kraljice,  
v knjigi do zadnje vrstice,  
v življenju do prave resnice,  

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.  
A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova 
in pravega kova poskusi: 
vnovič in zopet in znova.« 
 
 

“Na svetu si, da gledaš sonce.  
Na svetu si, da greš za soncem.  
Na svetu si, da sam si sonce 
in da s sveta odganjaš – sence.” 
 
 

 
“Treba je mnogo preprostih besed kakor: kruh, ljubezen, 
dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega 
pota.” 

receptor Tomaž 

http://www.google.si/url?url=http://svetovalnicakameleon.si/odrasli/osebnostna-rast-in-spreminjanje/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ST7wVIukC4vXPKTVgPgP&ved=0CDYQ9QEwEQ&usg=AFQjCNF88Xf9OXgbu5LuWApMzWv7BwycXg
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Modro brati in kramljati – z Mestno knjižnico Kranj 

 

 

 Emira Selimović Elersič 

ZIMSKI TULIPAN - vez duše in srca 

 
Bila je vdova na obrobju vasi katero obkrožata dve reki. Ljudje 
so bili dobri, držali so se svojih meril, ki so veljala že od davnih 
časov in kdor je bil tukaj rojen je temelje življenja poznal in jih 
spoštoval, bili so kultura življenja in jedro prepričanja.  
 

Prelep kraj v Bosni je bil njen rojstni kraj in čez vse je ljubila 
prelepe gozdove, vode in gore in vse to je povezoval most. 
Zaključevala je šolo v domači vasi in oče, ki sicer ni živel v vasi 
se je odločil, da bo študirala v mestu. Kljub nasprotovanju tete, 
pri kateri je živela, je obveljala očetova beseda in morala se je 
pripraviti na odhod v mesto, ki ga ni poznala. Stara je bila 17 

let in bila strašno žalostna. Stric in teta, ki sta jo sprejela v 
mestu, sta to videla in jo bodrila. Tudi učiteljica v šoli je zelo 
lepo govorila z njo, razumela njeno žalost, a ni doumela vse 
globine njene osamljenosti. A počasi, počasi so le spoznali 
njeno bolečino in tudi oče, ki je bil najbolj odločen, da mora 
študirati v mestu, je dovolil, da se je vrnila nazaj v vas k teti. 
Obe sta bili presečni. 
 

Zimska druženja so bila v tej vasi tradicija in prav zdaj je bil 
časa to. Prišle so prijateljice in jo vabile  na ples in zabavo. Bilo 
je zelo vabljivo in odšla je z njimi na veselo rajanje. Čeprav 

malce zasanjana, malce otožna se je vseeno predala iskri 
radosti življenja. V notranjosti hiše je bilo vse razsvetljeno in 
kar vabilo k vstopu. Nekateri so klepetali, gostiteljica je rezala 
pravkar pečen domač kruh in vzdušje je bilo prijetno. V kotu je 
stala družba mladeničev in si ogledovala dekleta. Srečala sta se 
s pogledom, on je pomežiknil prijateljem, ona pa se je oklenila 

http://www.google.si/url?url=http://www.zimskitulipan.si/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zPruVLuYCobOaKbEgLAM&ved=0CCUQFjAH&usg=AFQjCNFuD2sKoQw26kXXKEmxRXsuwx2kXQ
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svojega kozarca in zardela. Stopil je k njej in rekel, da mu je 

zelo všeč in da jo želi bolje spoznati. Bila je presenečena in 
zadovoljna. Dekleta so se pripravljala na ples in rada se jim je 
pridružila, saj je že od daleč videla, da se ji približuje njen 
znanec, da bi zaplesala. Začutila je voljo do življenja in pogovor 
je stekel. Bila je vesela in polna volje do trenutka, ko je 
pogledala na uro – bližala se je polnoč in morala je domov.  
 

Dnevi so minevali, njene misli so bile pri njem. Na obisk je 
prišel sorodnik in ji prinesel novico, da jo želi znanec iz mesta 
videti in imeti. A njena odločitev je bila težka. Ravno je prišel iz 
mesta njen oče in sorodniki so ga prihajali pozdravljat. Ona pa 
je neopazno odšla preko velikega mostu, ki je ločil vas od 

bližnjega mesta in kjer jo je čakal z avtom njen prijatelj. 
Zapustila je svojo rodno vas. Čutila je navdih zaupanja in ni se 
menila za opozorila tete in očeta. Tako jo je njen fant pripeljal k 
njegovi mami in ostali družini z besedami: »To bo moja žena.« 
Na hitro je spil kavo in odšel. V njej so ostala mnoga vprašanja, 
solze so se ji prikradle v oči in tašča jo je povabila v kuhinjo k 
pripravi kosila. A to je bil šele začetek nesoglasja, ki se je 
videlo povsod in nazadnje je sestra predlagala bratu, naj poišče 
stanovanje, ker tako ne gre več. Na zunaj je vse izgledalo lepo, 
skupaj z družino so hodili na sprehode, a življenje je 
pripravljalo presenečenje. 
 

Nekega večera sta na sprehodu oba utihnila od lepote pomladi. 
Naenkrat mu je rekla, če je za presenečenje. Pogledal jo je in 
ona mu je na hitro povedala na uho: »Noseča sem.« »O, joj!« 
je bil njegov vzklik. »Kaj res?« Iskrivo ga je pogledala in se 
stisnila k njemu. A življenje se je spremenilo. Začel je hoditi 
ven sam in pozno zvečer prihajal domov. Mama in sestra sta jo 
grdo gledali in ji govori, naj gre stran od njih, saj ni poročena in 
otrok bo nezakonski, kar bo sramota za družino. Bila je zelo 
žalostna in sklenila je počakati dragega, da se vrne domov. A 
njega dolgo ni bilo. Končno so se tiho odprla vrata in stopila mu 
je v objem ter se hotela z njim pogovoriti. A on jo je izpustil in 
ji dejal, da se on nikoli ne bo poročil, nikoli ne bo sprejel 
otroka, ker hoče biti svoboden, da lahko dela kar hoče. Vrgel se 
je na posteljo in zaspal. To je bil konec njene sreče, saj je 
vedela, da tu ni več življenja zanjo, da jih mora zapustiti.  
 

 



15 
 

Poklicala je teto iz vasi in prišel je tudi njen oče. Razočarana in 

razžaljena sta ugotovila, da je bolje oditi z Emo nazaj domov, 
čeprav bo sramota huda kazen zanjo, ker ni poročena in 
pričakuje otroka. Na hitro je zložila nekaj oblek in odšli so. 
 

Ko je ostala sama, je šele dojela, kaj se ji je zgodilo. Ozrla se je 
skozi okno in zagledala prelepo planino, zelene travnike in 
odhitela ven. Tekla je in neutolažljivo jokala. Sredi gore se je 
usedla na skalo in dojela, da je ostala čisto sama z nerojenim 
otrokom.  
 

A čas se je iztekel in morala se je odločiti. Otroka bo prepustila 
njegovi materi, kjer bo edino lahko preživel prijetno otroštvo.  

Zaupala se svojemu srcu. Sama pa bo poskrbela za zaslužek, 
saj se je zavedala, da je ostala popolnoma sama in brez vsega. 
 

Živo ji je ostalo v spominu, ko je pred leti šla čez most na 
koncu vasi. »Ta most vse združuje in tudi vse razdružuje!« so 
govorili vaščani. Stala je na razpotju, zazrta v daljavo s solzami 
v očeh in v srcu je čutila, kako se prepleta preteklost s 
sedanjostjo in neodločeno prihodnostjo. 
 

Uspela je premagati strah, postala je samozavestna in odločna 
ob tako odločilnem koraku »preko mostu«. 
 

 

Jutro sem posula s spomni, 
nizam jih na nitko časa. 

 
En biser – ena solza, 
En biser- en nasmeh. 

 
Janka Jerman 

 

 
Povzetek prebrane knjige zapisala 

P.M., stanovalka       
 
__________________________________________________ 

Besedila stanovalcev so objavljena brez poseganja  
v avtorsko delo. 
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EVROPSKA NAGRADA ZA MESTNO KNJIŽNICO KRANJ 
 

Mestna knjižnica Kranj je osvojila nagrado za inovativno 

promocijo pismenosti 2015. 

 

Mednarodna zveza za pismenost (ILA, do nedavnega znana kot 

IRA) na priporočilo Evropskega komiteja za mednarodni 

razvoj (IDEC) vsaki dve leti podeli posebno nagrado za 

inovativno promocijo pismenosti in sicer projektu, ki ga izbere 

mednarodna komisija, sestavljena iz strokovnjakov z različnih 

področij pismenosti. 

Mednarodno nagrado za inovativno promocijo pismenosti 

2015 prejme Mestna knjižnica Kranj za MODRO BRATI IN 

KRAMLJATI – bralna srečanja v Mestni knjižnici 

Kranj. Plaketa jim bo podeljena julija 2015 na evropski 

konferenci v Celovcu.  
 

To je dokaz, da dobro delamo, da smo na pravi poti, da 

zvišamo procent pismenosti v Sloveniji. 
 

V to zgodbo smo vpleteni vsi, ki sodelujemo v mreži bralnih 

skupin Modro brati in kramljati, tako voditelji, kot tudi udeleženci 

srečanj in zaposleni v knjižnici, ki nam pomagajo pri iskanju 

gradiva za srečanja.  

 

Čestitke vsem udeleženim za ta velik mednarodni uspeh! 

Del te zgodbe so tudi bralne skupine v Domu starejših 

občanov Preddvor in Naklo, seveda si zraven tudi ti Irma, ki 

nam pomagaš, da skupine živijo. 

 
Damjana Mustar  

Namestnica vodje službe za prireditve  
Mestna knjižnica Kranj  
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Olga M. Kepic: Pozabljen čas 
2. del 

                                                      

Čim dlje časa jih ni bilo, večjo tesnobo je čutila v prsih.  

»Peter, pridi h kosilu, da ne bova ves dan lačna. Zdi se mi, da 

jih danes ne bo, saj še nikoli niso toliko zamujali. Verjetno 

morajo imeti kakšen vzrok, da jih ni. Bova že izvedela!« 

Kar v kuhinji sta kosila, kot vsak dan, da ne bi pokvarila 

pogrnjene mize, ki je v hiši vsa lepa čakala goste. 

Peter je ves čas hvalil ženino kuho, da bi jo vsaj malo popeljal 

na druge misli. Dobro jo je poznal in vedel je, da je od strahu 

že čisto bleda v obraz. Hotel jo je razvedriti, a mu ni preveč 

uspelo. 

Doktor Peter Rutar je že ob osmih priganjal ženo Urško, naj 

pohiti, da bodo še pred kosilom v Sorici. Rekla mu je:  

»Saj sem skoraj gotova, vse imam že pripravljeno, le Simon je 

danes tako strašno nemiren. Ne vem, če ga bom uspela obleči. 

Rad bi se igral in počel vse drugo, le obleči se ne pusti. Prosim, 

pridi mi pomagat, če ne res do večera ne bomo pri Zalokarju.« 

Tine ji je res priskočil na pomoč in sinko je bil končno tudi 

pripravljen za na pot. Vzel je pripravljeno prtljago. Urška pa je 

odnesla otroka. 

V avtu pa je spet nastala težava. Mali ni hotel v avto sedež. Drl 

se je na vse pretege, a ko je videl, da ne bo uspel, se je umiril. 

Ko pa so se odpeljali, je bilo že vse v redu.  

»Oh, kako lepo vreme! Veš, da se veselim, ko bomo spet lahko 

uživali v čudovitem zraku in prekrasni naravi. Koliko moram 

povedati sestri, saj se že kar nekaj časa nismo videli. Upam, da 

bo zdaj bolje, ko je pomlad in toplejše vreme.« 

Bili so dobro razpoloženi in peljali so se ravno skozi Železnike. 

Urška je postala nestrpna, saj ji ta del ceste nikoli ni bil všeč. 

Zdel se ji preozek, vozniki pa so zelo neprevidni. 
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Malo pred Podroštom jim je nasproti pripeljal »kangu«.  Vozili 

sta silovito trčili. 

Prelep spomladanski dan, poln ptičjega petja in sončnih žarkov, 

se je spremenil v strahovito kričanje ljudi, lomljenje pločevine 

in ploskih udarcev. Razbitine obeh avtomobilov so ležale 

naokrog, na obeh straneh ceste. 

Za Rutarjevimi je pripeljal moški z oplom. Pogled se mu je 

ustavil nad strahovitim razdejanjem. Hitro je poklical 113. 

Med tem časom se je ob cesti na obeh straneh, nabralo več 

ljudi in vozil. Hoteli so pomagati ljudem v razbitinah, a trije so 

bili mrtvi. Hitro je prišla policija in reševalci. 

Rutarjeva Tine in Urška sta bila mrtva, v kanguju pa mlad 

moški v lovski obleki. Ugotovili so, da je šel verjetno z jutranje 

jage, pa je s prijatelji sigurno popil kakšen kozarček več. 

Policija je ugotovila, da je on povzročil nesrečo. 

Poklicali so mrliški avto, da bi pobral mrtve. Rešilec je ravno 

hotel odpeljati, ko se je daleč, v travi, oglasil otroški jok. Stekli 

so do njega in ugotovili, da je otrok živ, le precej poškodovan. 

Ugotovili so, da pripada Rutarjevima. 

Oskrbeli so ga, poklicali helikopter in ga odpeljali v Klinični 

center v Ljubljano. 

Preden so mrtve pobrali, je na kraj nesreče prišel Zalokarjev 

sosed. Spoznal je Marijanino sestro Urško in njenega moža. 

Policistom je povedal, da mrtva pozna in da ve, da sta šla na 

obisk k sestri v Sorico. Policisti so ga prosili, če bi jih odpeljal k 

Zalokarjevim, da bi jim povedali za nesrečo in da bi šli 

prepoznat mrtve. 

Za lovca pa so našli osebne dokumente in ugotovili, da je doma 

v Železnikih. Ustrezne službe so opravile svoje delo in cesta je 

bila spet odprta. Policista in sosed Franc so se odpeljali v 

Sorico. 

Ko je Peter zagledal soseda in policijski avto, se je zelo 

prestrašil. Sosed mu je na hitro povedal, kaj se je zgodilo. 
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Policista sta prišla do vrat in vprašala: 

»Bi lahko govorila z gospo Marijano Zalokar? Je to vaša žena?« 

»Ja, takoj jo bom poklical!« 

Marijana je smrtno bleda stala pred vrati in ni mogla dojeti, kaj 

se dogaja. 

Do nje je stopil policist: 

»Ste vi gospa Marijana? To, kar vam moram povedati, ni 

prijetna novica, a žal, taka je moja dolžnost. Če morete, bodite 

močni! Malo pred Podroštom je bila huda prometna nesreča, v 

kateri je bila udeležena družina Rutar. Vaša sestra in svak sta 

bila na mestu mrtva, prav tako tudi domnevni krivec, neki lovec 

iz Železnikov. Natančnega poročila o nesreči še ni. Rutarjev 

otrok, dve letni deček, je težje poškodovan. Odpeljali so ga v 

Klinični center v Ljubljani. Mrtve so odpeljali na sodno medicino 

in nekdo jih mora iti indetificirati. Moje iskreno sožalje!« 

Ko je policist nehal govoriti, je Marijana šele dojela, kaj se je 

zgodilo. 

Brez zavesti se je zgrudila v Petrovo naročje. 

Ker se je med tem časom na dvorišču zbrala množica ljudi, so 

sosedje odnesli Marijano v hišo, sosede pa so ji pomagale, da je 

kmalu prišla k sebi. 

Vsa v šoku je pričela kričati: 

»Kaj pa govorite, to ni res, to ne more biti res! Urška, moja 

Urška, bo danes prišla k meni! Zakaj mi lažete nekaj tako 

hudega!« 

Kot bi živela v drugem svetu, ni razumela, da se je to sploh res 

zgodilo. 

Mož jo je lepo prosil: 

»Marijana, draga moja, prosim, sprejmi, da je vse to res. 

Prosim te, obleci se v črnino, da greva v Ljubljano, da bova 

videla na lastne oči, če sta res Urška in Tine mrtva!« 

Ena od sosed se je ponudila, da gre z njo, da se bo oblekla. 
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Sosed Franc se je ponudil, da ju bo odpeljal v Ljubljano. 

Ostali sosedje pa so obljubili, da bodo poskrbeli za dom in 

večerno opravilo v hlevu, saj so pri Zalokarju večkrat pomagali, 

zato so bili dela vajeni. Pa tudi živali ne bodo zbegane, ker jih 

poznajo. 

Ko je čez nekaj časa prišla Marijana, vsa v črnini, so ljudje 

utihnili in nemo strmeli predse, tako se jim je smilila. Tako hitro 

se je spremenila! Bila je le še senca tiste lepe, prijazne in 

pogumne kmečke žene, ki so jo vsi spoštovali. Imeli so 

občutek, da pred njim stoji duh, ki se bo vsak čas podrl, kot 

staro, suho drevo. 

Vsem se je v dno duše smilila. 

V smrtni tišini prisotnih so zlezli v Francetov avto in se odpeljali 

v Ljubljano. 

Peter je sedel na zadnji sedež k ženi. V dno srca se mu je 

smilila, kajti vedel je, kako radi sta se imeli s sestro. Odkar so 

jima umrli starši, sta ostali sami in zato zelo navezani druga na 

drugo. Dobro se je spomnil, kako je Marijana pomagala Urški 

pri študiju, da je lahko postala medicinska sestra. 

Zdaj pa je naenkrat vsega konec. 

Globoko je čutil, da ji mora pomagati, saj ima zdaj smo še 

njega. 

Preden so se pripeljali do kraja nesreče, je šele prvič 

spregovorila: 

»Franc, ti veš kje se je zgodila nesreča? Prosim, če malo 

počakaš, rada bi si ta nesrečni kraj ogledala. Moram to 

narediti!« 

»Seveda vem, kje je, kmalu bomo tam.« 

Ko so prišli tja, so ob robu ceste zagledali polno gorečih sveč, ki 

so jih prižgali dobri ljudje, doma v bližini nesreče. 

Kot bi nekaj iskala, se je Marijana večkrat sprehodila po 

povaljani travi, kjer sta izdihnila Urška in Tine. 
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V travi se je nekaj zasvetilo. Sklonila se je in pobrala svetlikajoč 

predmet. V rokah je držala Urškino zlato verižico z 

medaljonom. Odprla ga je, čeprav je bil ves umazan in 

pomečkan in v njem zagledala obraza svoje sestre in njenega 

moža. Poljubila je umazano zlato in neusmiljeno jokala. 

Pokleknila je na zemljo z medaljonom in verižico v roki, se 

poslavljala od ljubljenih oseb. 

Peter jo je ljubeče dvignil, jo objel in jo tolažil kot otroka: 

»Ljuba moja, prosim te, nikar toliko ne žaluj, da mi še ti ne 

zboliš. Spravi verižico v torbico, da boš imela spomin na sestro. 

Prav nič ne moreš pomagati, to je bila usoda, ki jo ne moreš 

spremeniti.« 

Ubogala ga je in počasi so se odpeljali naprej proti Ljubljani. 

Marijana je polglasno ihtela in se spraševala: »Zakaj, zakaj?« 

V mislih si je predstavljala, kako se je zgodila nesreča. Najbolj 

jo je skrbelo, kakšen smrtni strah so doživljali, preden je bilo 

konec. 

(se nadaljuje) 

 

 
 
 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

g. Frančišek Špenko, ga. Antonija Mezga,  
ga. Pavla Zamlen, ga. Nada Šifrer,  

ga. Frančiška Marinič, g. Ludvik Krajnc,  
ga. Antonija Gramc (dnevno varstvo) 

ter v enoti Naklo  
ga. Kristina Bertoncelj in g. Adolf Pavlin. 
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Poslovili so se: 

ga. Ivana Baloh, g. Srečko Hvala,  
g. Milan Dujmović, ga. Domenika Manes,  
g. Marjan Snedec, ga. Mileva Samardžija,  

g. Janez Jereb, ga. Marija Roblek  
ter v enoti Naklo  

g. Feliks Premru in ga. Marija Truden. 
 
 

 

 

 
Dušica Kunaver: 

Miza  v  starosvetni  slovenski  domačiji 
(Slovenska ljudska dediščina – dota za prihodnost)   

 

 

 
Miza, vsakdanja in praznična, je bila v naši vasi vedno 
povezana z vrsto nepisanih pravil. Na vsakdanjo mizo je 
prihajala polenta, zelje, repa, fižol, korenje, krompir, praznik pa 

je bil obarvan s praznično in krajevno posebnostjo. Tudi pri mizi 
je veljalo, da ima v naši deželi vsaka vas svoj glas. Običajno je 
bila miza postavljala nasproti vrat, nad njo pa je bil bohkov kot. 
 

Slovenski reki – k mizi povabiti, stol ponuditi, skupaj za mizo 
sesti – pomeni gostoljubje in prijateljstvo, dogovarjanje… Vse 
to je nekdaj v svoji  hiši ponudil le hišni gospodar. Celo 
gospodinja ni imela te pravice. Naskrivaj je to naredila domača 
hči, vendar kaj hitro je padla v zobe vaškemu šaljivcu, ki 
nagajivo zapel: 
 

Pa sem k njej prišou, pa mi je dala stou, 

je pa drug prišou, pa mi je vzela stou, 
sem zavriskal pa sem šou. 

 
Miza v starosvetni slovenski kmečki domačiji je bila narejena 
večinoma iz javorjevega ali hrastovega lesa, zato je bila trdna 
in je prehajala iz roda v rod. Pri mizi, ob steni so bile klopi, 
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stolov je bilo v kmečki izbi le nekaj. Tipičen gorenjski stol ima 

naslonjalo in izrez v obliki srčka. 
 

Ob praznikih je gospodinja prekrila mizo z belim, vezenim 
prtom, ki ga je sama izvezla, morda še kot dekle. V bližini mize 
je na klopi stal škaf z vodo in korcem, s katerim se je vsak član 
družine lahko odžejal. 
 

V zvezi z vodo in ostalimi pijačami si je naše ljudstvo 
izoblikovalo svojstvene mere in imena zanje, ki pa se vse 
začenjajo na š–: škaf vode, šluk vina, šilce žganja, šefla juhe, 
šalca kave, štefan vina... 
 

Jed je gospodinja postavila na mizo v lončeni skledi in dodala 
toliko lesenih žlic, kolikor je bilo jedcev pri mizi. Gospodar je 
sedel na čelu mize na svojem stolu, na katerem ni smel sedeti 
nihče drug. Pod gospodarjevem vodstvom je družina zmolila 
očenaš in pričela jesti, ko začel jesti gospodar. Med jedjo je bila 
običajno tišina in dokler gospodar ni odložil žlice, ni bilo  
dovoljeno vstati od mize. Kruh sta rezala le gospodar in 
gospodinja. 
 

Kruh v trdi zgodovini našega naroda pomeni isto kot življenje, 
preživetje. To dejstvo se odraža  tudi v ljudskih rekih: Priti 
moraš do kruha, nato moraš še svojega otroka spraviti do 

kruha. Ob tem pa ostaja večni strah, da mu ne bi kdo kruh 
odžrl, ker bi moral potem s trebuhom za kruhom. Predvsem pa 
je važno, kdo mu bo kruh rezal - kdo bo njegov gospodar! 
 
__________________________________________________________________________ 

 
DVA VOLKA 
 
Nekega večera je dedek plemena Cherokee pripovedoval 
svojemu vnučku o bitki, ki se dogaja znotraj nas. Rekel je:  
 

»Moj vnuk, ta bitka stalno poteka med dvema volkovoma 
znotraj vseh nas. 
 

Eden je Hudoben. Jezen je, nevoščljiv, ljubosumen, žalosten, 
veliko obžaluje, pohlepen, aroganten, samopomiljujoč, kriv, 
zamerljiv, ima občutek manjvrednosti, laže, je lažno ponosen, 
ima občutek večvrednosti in egoističen. 
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Drugi pa je Dober. Vesel, miren, ljubeč, upajoč, spokojen, 
usmiljen, prijazen, dobronameren, empatičen, radodaren, 
resnicoljuben, sočuten in zaupa. 
 

Vnuček je razmišljal o tem in vprašal dedka: »Kateri volk pa 
zmaga?« 
Dedek je preprosto odgovoril: »Tisti, ki ga hraniš.« 

                                                                       n.n. 

Meryl Streep: 

»Za nekatere stvari nimam več potrpljenja, pa ne zaradi tega, 

ker bi postala arogantna, temveč preprosto zato, ker sem 
dosegla točko v življenju, ko nočem več zapravljati časa za 
stvari, ki mi niso všeč ali ki me prizadenejo.  

Nimam več potrpljenja za cinizem, čezmerni kriticizem ali 
vsakršno čezmerno zahtevnost. Izgubila sem voljo, da bi 
ugajala vsem tistim, ki me ne marajo, da bi ljubila vse tiste, ki 
me ne ljubijo, in da bi se smejala vsem tistim, ki se nočejo 
nasmehniti meni.« 

 
GRADOVI V PESKU 
 

Rabin Harold Kushner je opazoval otroka, ki sta ob vodi zidala 
gradove iz peska. Ko sta ravno končala umetelen grad, za 
katerega sta potrebovala veliko časa in potrpljenja, je prišel val 
in ga zravnal s tlemi. Rabin je pričakoval solze in jezo. Otroka 
pa sta se usedla, se prijela za roke in se smejala. Kmalu sta 
začela graditi nov grad. Dejal je: "Spoznal sem, da sta me 
naučila pomembne lekcije. Vse stvari v našem življenju, ki jih 
ustvarjamo s toliko časa in energije, so zgrajene v pesku. Trajni 
so samo naši odnosi z ljudmi. Prej ali slej bo prišel val in 
odnesel tisto, kar smo zgradili s toliko truda. Ko se bo to 
zgodilo, se bo lahko smejal samo tisti, ki se bo imel s kom 

držati za roke."   
(judovska zgodba) 

 
Za vas izbrala Martina Bizjan,  

socialna delavka 
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Vabilo na aktivnosti in dogodke 

v marcu - 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 Zapojmo skupaj 

o peka piškotov, peciva 

o molitvena ura  

o vadba s smovey obroči … 

------------------------------------------------------------------- 
KONCERT Ženskega pevskega zbora Regine (Društvo 
kmečkih žena) – ob dnevu žena 
ponedeljek, 9. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z 

Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 11. marec ob 9.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic  
četrtek, 12. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
_________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 13. marec ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
sreda, 18. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 

__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV v Zavodu 
sv. Martina v Bohinju – »Skrivnostne barve ikon«  
g. Mišo Serajnik  
četrtek, 19. marec  
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BRANJE ZGODB z Olgo Kepic  

četrtek, 19. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________  
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
ponedeljek, 23. marec ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
ponedeljek, 23. marec ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G2  
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 23. marec ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND 

__________________________________________________ 
SREČANJE ŽOGA BENDOV slovenskih Domov  
četrtek, 26. marec ob 10.00 uri v dvorani Kulturnega doma 
Visoko  
__________________________________________________ 
OBISK RDEČIH NOSKOV – KLOVNOV ZDRAVNIKOV 
ponedeljek, 30. marec dopoldne 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA  
Ambasadorji nasmeha in Tačke pomagačke  
za datum se še dogovarjamo 
___________________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka. 

 

 
 

Po starem ljudskem izročilu je 
gregorjevo (12. marec) naznanjalo 
začetek pomladi. Ta dan naj bi se ženili 
ptički, saj naj bi danes še posebej 
glasno žvrgoleli in čivkali. Preden se je 
pri nas uveljavilo praznovanje 
valentinovega, je pri nas gregorjevo 
veljalo kot dan zaljubljencev. Kakorkoli, 
pa je ta praznik dobil ime po sv. 
Gregorju, ki je bil znan kot prinašalec 
luči. Kar pomeni, da ta luč predstavlja 
daljšanje dneva in krajšanje noči. 

http://www.google.si/url?url=http://www.sfpkr.si/projekti/EU/Gregorjevo/index.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1WjvVIucH4X7ygOA54GwCQ&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNGpOq-IRIfMLbhpzdvvFMDOHwl99A
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Vabilo na aktivnosti in dogodke 

v marcu - enota Naklo

 
 

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

o telovadba  

o ročna dela  
o vadba Žoga Bend 

o molitvena ura  
o peka piškotov, peciva… 

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

SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec 
ponedeljek, 2. marec, 16. marec in 30. marec ob 10.30 uri v 
delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
DRUŽABNE IGRE Z UČENCI OŠ NAKLO 
torek, 3. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 

MAŠA  
četrtek, 5. marec ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
VRTEC MLINČEK NA OBISKU – ob dnevu žena 
torek, 10. marec ob 10.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
USTVARJALNA DELAVNICA z likovniki Kulturnega društva 
Dobrava Naklo 
torek, 10. marec ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI –  
Tačke pomagačke 
torek, 17. februar ob 11.00 uri v fizioterapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP PLESNE SKUPINE SKOKICE in harmonikarja 

Ivana Kunčiča 
torek, 17. februar ob 15.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z 
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 18. marec ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
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ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 23. marec ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo  
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc  
torek, 24. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 
 

SREČANJE ŽOGA BENDOV slovenskih Domov  
četrtek, 26. marec ob 10.00 uri v dvorani Kulturnega doma 
Visoko  
__________________________________________________ 

OBISK RDEČIH NOSKOV – KLOVNOV ZDRAVNIKOV 
ponedeljek, 30. marec dopoldne 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka. 

 
 

 

Pridi, pomlad 
 

Pridi, le pridi, zelena pomlad, 
natrosi cvetic preko pustih livad, 

zbudi škrjančka, da žvižgal nam bo, 
pesem pomladna bo grela zemljo. 

 
Zbudi se zbudi, ledeno srce, 

Saj nova ljubezen rodila se je,  
pridi, popelji me v zlato pomlad,  

ljubeče mi šepni: Rad te imam, rad! 
Olga M. Kepic 

 

 
_____________________________________________________ 

 
Prispevke zbrala in uredila 

Irma Čebašek, delovna terapevtka. 
Naslovna stran: 

Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec. 

Ni lektorirano. 


