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Iskrene čestitke stanovalcem, 
    ki praznujete v februarju! 
 

 

ga. Vera Krašovec 
g. Bojan Pegam 

g. Siniša Stojković 
ga. Jela Adamović 

g. Matija Šifrer 
ga. Matilda Pokorn 

g. Albin Lipar 
ga. Frida Rozina 
g. Jakob Repinc 
ga. Marija Žun 

 

enota Naklo 
 

ga. Marija Pestotnik 
ga. Veronika Vrabelj 

      g. Viktor Anton Leskovšek 
ga. Pavla Prestor 
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Iskrice 

 

 
Gledala sem iskrice, 

ki v očeh so se prižgale, 
so bile kot zvezdice, 

sem in tja so potovale. 
 

Sem eno iskrico ujela, 
skirla jo v prazno dlan, 
morda srce mi bo ogrela, 

saj to želim si dan na dan. 
 

                          Ko obraz zasije v sreči, 
ko srce se prebudi, 

svet postane zopet lepši,  
kot podnevi sanjal bi. 

 
Zunaj debel sneg leži, 
v meni se pomlad budi, 
komaj čakam  tiste dni,  

ko narava zacveti. 
 
  

                                                              Olga M. Kepic 
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 Utrinki 

_____________________________________ 
 
 

Božična maša v DSO Preddvor 
 

Iskreno smo hvaležni, da je naše stanovalke in stanovalce na 

sv. Štefana obiskal  dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof. 

Škof je skupaj s Preddvorskim župnikom g. Mihom Lavrincem, 

pevci preddvorske župnije in spremljevalci vodil božično mašo. 

Tudi z njihovo pomočjo je božični čas v Domu starejših občanov 

Preddvor na Turnu še bolj blagoslovljen.  

 

 

 

Misli dr. Jamnik-a, ki jih je izrekel v pridigi: 

»Hvaležnost Bogu, vodstvu doma, gospe direktorici Andreji 

Valant, vsem zaposlenim. 

Zahvala vsem, ki bivate v tem Domu, radi vas imamo, potrebni 

ste, vaše poslanstvo je v srcu cerkve z vašimi molitvami, 

darovanim trpljenjem, preizkušnjami, .... 
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Za skupno življenje je ključnega pomena, da znamo izreči, 

predvsem pa živeti tri besede: 

- beseda hvala - ta dela prave čudeže, če jo izrečemo iskreno 

svojim bližnjim, zaposlenim v Domu, sosedu v sobi, 

prijateljem... 

- beseda prosim - vsi potrebujemo pomoč, pa naj bo 

materialna, duhovna, duševna, socialna - dobro besedo, 

spodbudo, nasvet, bližino človeka, stisk roke, iskren pogled... 

- beseda oprosti - to besedo pogosto najtežje izrečemo, ker 

moramo preseči zagledanost vase, si priznati, da smo nekaj 

naredili narobe, včasih smo sitni, ne dovolj potrpežljivi, včasih 

naredimo nekaj česar nočemo pa nam je potem žal. Ravno 

preko konfliktov tudi napak najbolj rastemo, če imamo dovolj 

ponižnosti, da ponižno odpuščamo drug drugemu in smo tako 

po neki, lahko zelo težki preizkušnji, še bolj prijatelji med 

seboj... 

Božična skrivnost nam govori prav o vsem tem. Božje dete v 

jaslih je zgled preprostosti, usmiljenja in neskončne ljubezni. 

Daje nam moči, upanja, radosti in predvsem zavesti, da je vsak 
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trenutek in vsak korak našega življenja razsvetljen z lučjo 

njegove bližine. 

Človek je ustvarjen po božji podobi, zato smo najbolj srečni 

takrat kadar ljubimo in smo ljubljeni!«  

Andreja Valant 

direktorica 

Naš izlet na Brezje 

 

V petek, 8. januarja so nas nekaj izbrali, da se skupaj 
odpeljemo na Brezje z zelo lepimi nameni. Nisem vedela, da bo 

tam taka slovesnost z nagovori, slikanjem in sv. mašo. Z nami 
je šel tudi gospod župnik in gospod škof, ki se je veliko 
pogovarjal z našo najstarejšo gospo. Tudi šalila sta se. 
 

Imeli smo se zelo lepo. V cerkvi smo si ogledali tudi jaslice. 
Nato pa smo se skupaj odpeljali na kosilo. Bilo smo lepo in 
dobro postreženi. Hitro je minilo, ker je bilo lepo.  
 

Velika zahvala naši Mojci za lepo in varno vožnjo in se ji še 
priporočamo.  

Angela, stanovalka  
 

  



7 
 

Zbrali smo se pri vhodu, da se odpeljemo na Brezje k sveti 

maši. Maševal je pomožni ljubljanski škof g. Anton Jamnik. G. 
Jamnik je na Brezje povabil našo najstarejšo stanovalko Doma 
go. Marto Polak, ki je lani praznovala 105 rojstni dan. Bila je 
presrečna, kar je kazala s svojim veselim in iskrivim 
razpoloženjem. 
 

Odpeljali smo se do cerkve na Brezjah in šli do oltarja device 
Marije, ki je središče te velike romarske cerkve. Gospod škof je 
daroval sveto mašo. Odet je bil v prelep mašni plašč, ki je bil 
poklon papeža ob 200 letnici Brezjanske Marije. G. Jamnik je 
ravno 8. januarja praznoval 10-obletnico svojega škofovskega 
posvečenja.  
 

Ga. Polakova je bila počaščena 
in zelo srečna, skoraj do solz. 
Tudi na nas ostale prisotne je 
dogajanje naredilo velik vtis.  
Po končanem obredu smo si 
ogledali cerkev in velike, lepe 
jaslice, ki so verjetno delo 
frančiškanov, na kar so 
upravičeno ponosni.  
 

 

Ko smo odhajali je v nas ostal 
lep spomin, ki nas bo še dolgo 
spremljal.  
 
 

Povabljeni smo bili v 
Avsenikovo gostišče v 
Begunjah na kosilo. Po 
prijetnem druženju smo se 
poslovili in polni vtisov odpeljali 
v Preddvor.  

 
P.M., stanovalka 
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       Gimnazijci so se družili s starostniki 

 
Tradicionalni obisk dijakov Gimnazije Franceta Prešerna 
v Domu starejših občanov Preddvor 
 
Nives Križnar  

Stephen Gould je zapisal, da jedro človekove narave korenini v 
desettisočih vsakdanjih dobrih delih, ki zaznamujejo naše dni. 
Tudi dijaki in zaposleni v Gimnaziji Franceta Prešerna so s 
humanitarno dejavnostjo zaznamovali že marsikateri dan in 
opravili številna dobra dela. Med drugim tudi s tem krepijo 
medgeneracijsko sožitje in spodbujajo socialni dialog, 
zavzemajo se za solidarnost med generacijami z medsebojno 
podporo ter s prenosom znanja in izkušenj.  

Ob vsakem prehodu iz starega v novo leto je veliko tudi takih 
ljudi, ki s tesnobo pričakujejo ta čas, saj so bodisi bolni ali 
osamljeni ter zaradi tega še posebej ranljivi. Dijaki Gimnazije 
Franceta Prešerna se še kako zavedajo, da se ljudi najbolj 
osreči z malimi, a plemenitimi dejanji, ko si bolj kot materialne 
dobrine želimo iskrenih in lepih besed ter pozitivnih misli. Letos 
mineva že 55 let, odkar je pokojna profesorica ekonomije Berta 
Bervar, takrat zaposlena v Ekonomskem-administrativnem 

šolskem centru Kranj, dala pobudo, da dijaki s profesorji v času 
božično-novoletnih praznikov obiskujejo oskrbovance v Domu 
starejših občanov v Preddvoru. To tradicijo ohranjajo na GFP še 
danes, 55 let kasneje!  

Kot je povedala profesorica Nives Križnar, mentorica dijakom 
GFP, so kot vsako leto tudi ta konec novembra na gimnaziji 
začeli z akcijo Dobrodelni evro za oskrbovance Doma starejših 
občanov v Preddvoru. Dijaki in profesorji šole so z zbranim 
denarjem vsem 187 oskrbovancem pripravili darila, ki so jih 
dijaki zavijali in okrasili sami že v dneh pred obiskom.  

Tilen Lotrič, Janez Požar, Luka Blatnik, Eva Lebar, Patricija 

Kurelac, Karolina Mrak, Nina Konečnik, Nika Katrašnik, Nastja 
Kuhar, Vesna Vrankar in Mateja Kalan so starostnikom pripravili 
zabaven program. S petjem, plesanjem, igricami in recitacijami 
so popestrili njihov dan. Stanovalci Doma vsako leto nestrpno 
pričakujejo dijake in so se daril zelo razveselili, še bolj pa 
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obiska, ki jim je v teh predprazničnih dneh veliko pomenil, saj 

so jim s tem dokazali, da niso pozabljeni. 

Direktorica DSO Preddvor Andreja Valant je poudarila, da tako 
druženje med mladostniki in starostniki pomeni veliko vrednost 
v življenju stanovalcev Doma. To so trenutki neskončne 
dobrote, pristnega prijateljstva, naravne iskrenosti, trenutki, ko 
starostniki pozabijo na osamljenost, bolezen, starost, 
odtujenost … 

 

 

Tudi Irma Čebašek, delavna terapevtka in koordinatorica 
sodelovanja med domom in gimnazijo, je prepričana, da je svet 
za starostnike velikokrat lepši zaradi drobnih pozornosti, ki so 
jih deležni. Še prav posebni pečat pa vsakoletni obisk pri 
starejših občanih v Preddvoru pusti v dijakih, ki so s svojo 
srčnostjo zatrjevali, da dobrih del ne delajo zato, da jim bodo 
povrnjena, temveč da jih oskrbovancem podarjajo iz srca, ker 
je to naravno in dobro! ˝Občutka, ko nekoga osrečiš, ne moreš 
opisati z besedami. Za svoja dobra dejanja ne potrebuješ ali 

pričakuješ plačila. Že beseda hvala in objem človeka v stiski ti 
da nov zagon za ostala dobra dela,˝ menita dijakinji Eva in 
Karolina. 

Mentorja Nives Križnar in Blaž Mršič sta z veseljem opazovala 
dijake, ki so komaj čakali, da so stanovalce doma obiskali tudi  
po sobah in jih v predprazničnih dneh razveselili z darili. 
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Med obdarovanjem in pogovorom z njimi so pokazali, kako 

znajo in zmorejo biti sočutni in razumevajoči do starejših oseb. 
Sodelovanje med generacijami nas osreči in če nas bodo v tem 
posnemale mlajše generacije, se nikomur ni treba bati 
osamljenosti na jesen našega življenja.  

 

Vir: Viharnik, december 2015 

 

           Večer božičnih in narodnih pesmi 

 
V soboto dne, 17. januarja smo imeli prav poseben koncert, ki 

so nam ga pripravile pevke cerkvenega ženskega zbora in 
otroški pevski zborček iz Kokre. 
 

Bili smo prijetno presenečeni nad čudovitim petjem obeh 
zborov. Lepo je bilo gledati, kako so znali prepevat, kljub temu, 
da so bili  nekateri otroci še zelo majhni. 
 

S seboj so pripeljali celo jaslice, da je bilo vzdušje res božično. 
Prireditev je povezoval gospod; njegov tekst je tej prireditvi dal 
še lepši potek. Cerkvene pevke so izredno lepo zapele, njihovi 
glasovi so primerljivi z marsikatero glasbeno skupino. 
 

Koncerta se je udeležil tudi preddvorski župnik in njegov 
pomočnik. Bilo pa je tudi precej zunanjih obiskovalcev. Jedilnica 
je bila skoraj polna in takih prireditev si še želimo.  
 

Hvala vsem nastopajočim in pa tudi obiskovalcem.  
 

IMM, stanovalka                                                                   
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Koncert pevskega zbora Slavček  
 
Letos se nam je prvič prestavil mešani pevski zbor Slavček iz 
Lesc. Zbor je bil kar številčen. Peli so izredno lepo. Peli so lepe 
slovenske pesmi in sicer poznane še našim staršem, ki so ob 
vsakem družinskem dogodku prišle na plano. 
 

Koncert je prehitro je minil in poslovili so s pesmico,  katero 
smo vsi znali in smo se združeno poslovili. 
 

Zahvalili smo se jim z željo, da se zopet srečamo. 
 

IMM, stanovalka                                                                                                

 

Dobre misli 
 

Najprej zaupaj v človeka, nato verjemi v človeka in se prepričaj 
vanj. Ne sodi, vsi smo različni, vsi drugačni. 

Ne išči pri človeku najprej napak in pomanjkljivosti, ampak 
sočutje in dobro.  

Človek je po naravi polaren, razdvojen, ločen. Meja med 
zavednim in nezavednim je ozka, zato vadi dobro v sebi. Človek 

mora zavestno vaditi pozitivno mišljenje in spreminjati 
negativna čustva v pozitivne misli. 

Zdrav duh v zdravem telesu! Človek v okolju je odvisen in 
vezan na druge ljudi. Zunanji svet je relativen. 

Po naravi človek ni stroj – avtomat, ampak precizen 
mehanizem delovanja. 

Človek je povezan z dušo. Človek, ki deluje egoistično in 
sebično deluje kratkoročno. 

Živimo v času materialnega sveta, kaosa, zmede, izgube,…  Ta 

materialni, omejeni svet je zgrešen in blizu koncu, ker ni prave 
poti v prihodnost. 

Edita, stanovalka 
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Februar - svečan 
 

Mesec februar naj bi bil načrtovalec dela v prihajajočem letu. 
Še posebno v poljedelstvu, ki je bilo včasih, pa vse bolj tudi 
dandanes eno bistvenih, tudi zelo važnih del za naše zdravo 
preživetje. Treba je poznati naravo in prisluhniti starim 
modrostim, saj časi, ki se nam bližajo, nas opozarjajo na 
samostojnost in lasten doprinos k preživetju. 
 

Že je tu čas pusta, da nas razvedri in s svojimi vragolijami in 
maskami spravi v veselo razpoloženje, pa čeprav je vedno kriv, 
da smo pojedli preveč dobrega in popili preveč alkoholnega. 
Pust je vedno kriv in že prestrašen obtoženec, ki skuša zbežati 
vsem obtožbam, se ujame v past in veselica z mazurko se 
začne: hopsasa, tralala, pust je še tu. 
 

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik, praznik 
Franceta Prešerna, čigar poezijo vsi obožujemo in vedno radi 
osvežimo spomin nanj z njegovimi pesmimi. 
 

Napisala P.M., stanovalka 
 

 

Pesmice 

"Ti tam, šesti, v drugi klopi! Koliko je pet krat šest?" 
Mladi mož na prste stopi:  
"Pet krat šest je trideset!". 

"Vrane družijo se rade, pet na smreki jih čepi, 
puška poči, ena pade, koliko jih še sedi? Kaj se tebi zdi?" 

"Nobena!" 
"Kaj, to v glavo mi ne gre!" 

"Ena pade ustreljen, druge štiri odlete!" 
"Glej ga, glej, glavica bistra!  

Majhen deček, velik mož;  
s časom boš še za ministra,  

ako vedno priden boš!" 
 

Po pripovedovanju svoje mame iz leta 1930. 
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Majhna sem bila, 

piške sem pasla, 
piške so čivkale, 
jaz sem pa rasla. 

 
Očka so djal, 

da bodo kokljo prodal, 
pa še piščeta z njo, 

da bo prav sedemsto. 
 

Pesem sem pela z mamo, ko sem bila stara 5-6 let. 

 

Ptiček prav majhen je, 
po drevju ziblje se, 

poje lepo, poje sladko.  
 

Kdorkoli mimo gre, 
ob drevju ustavi se, 

sluša, strmi, sluša, strmi. 

Pesmice zapisala R.F., stanovalka 

Modro brati in kramljati 

 Joanna Trollope – Druga Ženska 

 
Gospod sodnik je stopil v svojo sobo po opravljenem delu v 
sodni dvorani, globoko zavzdihnil in si vzel z glave obvezno 
lasuljo, katero je obesil na za to pripravljeno stojalo, nato si je 
slekel črn suknjič, sedel in si naslonil glavo na roke in zaprl oči. 
Glavo je imel polno pravkar minule obravnave 15 letnega 
dekleta, ki ga je še vedno gledala z ekrana po video povezavi in 
jo vprašal, če ji je bolj všeč brez lasulje, če se ga ne boji več. 
Vseeno mi je, kakor želite, je dejala in zdela se mu je 
pomirjena od spomina na dogodek, ki jih je preživela. Tudi g. 
sodnik sam se je naslonil udobno in začel misliti na svoje 

življenje.  
 

Dopolnil je 62 let, njegov delavnik je bil poln truda in 
obveznosti. Oba z ženo sta marljivo delala, ona, ker je bila 
vestna, on zato, ker je bil ambiciozen. Izpolnila sta svoje šolske 
obveznosti in se nameravala poročiti.  
 



14 
 

Guj je z avtom prevozil vsa predmestja in končno našel 

primerno kočo na manjšem kosu zemlje, ki jo je obdajal 
sadovnjak in za njim skromen grič in vasica s cerkvijo. Cestne 
povezave so bile dobre in prevoz z železnico do Londona 
ugoden. To je bila dobra osnova za njun dom in sledila je 
poroka. Od tedaj je minilo že 35 let in življenje hoče in nam 
kaže pot naprej.  
 

(se nadaljuje) 
 

Povzetek prebranega romana v okviru Bralnih srečanj 
napisala P.M., stanovalka 

 

 

Spomini negovalke Tilke 
 

V Dom v Potoče sem prvič prišla leta 1959, na prakso v 

kuhinjo. Tam sem delala 6 mesecev, potem pa sem se vrnila v 

gospodinjsko šolo v Poljče. Takrat je bilo v Domu okrog 19 

zaposlenih, oskrbovancev pa približno 80. Med uslužbenci so 

prevladovale sestre nune, bilo jih je 11 - delale so kot 

negovalke, ena medicinska sestra, tudi glavna sestra je bila 

sestra prednica.  

Takrat so bili v Domu težki časi, ker so pravzaprav dobro orale 

ledino. Sobe so bile velike, tla lesena, vendar so se ribala vsak 

teden. Čistoča in red sta bila v redu, hrana pa zelo dobra, 

domača. Predno se je odnesla v jedilnico oskrbovancem jo je 

prišla poizkusit sestra prednica. Vsi uslužbenci so se trudili po 

svojih močeh, da nam je bilo vsem skupaj lepo, čeprav je bilo 

včasih zelo težko. Delale smo po cel dan. Vso hrano smo znosile 

po stopnicah v jedilnico.  

Leta 1968 pa sem prišla ponovno v Dom, imenoval se je Dom 

oskrbovancev. Časi so se medtem precej spremenili, še vedno 

je bilo nekaj nun, tudi glavna sestra - sestra Karmen. 

Uslužbencev je bilo samo nekaj več. Delale smo samo še po 

sedem ur, in to izmensko. Dobile smo dvigalo, tudi sobe so se 

zmanjšale, tla smo mazale in loščile. Imeli smo nekaj njiv, tako 
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da smo morale delati tudi na njivah in smo pridelale precej 

zelenjave. Hrana je bila zelo dobra. 

Delale smo z veseljem in se zelo rade družile z oskrbovanci.  

Leta 1974 so začeli s prenovo gradu, in tako smo se vsi skupaj 

preselili na Šmarjeto goro. Tam so oskrbovancem pripravili 

prijetno bivanje, me pa smo se vsak dan vozile od doma in 

nazaj. Zelo radi smo bili vsi skupaj tam. Po 9-ih mesecih smo 

se vrnili nazaj v Dom, bilo je vse pripravljeno za naš prihod. Bili 

smo presenečeni nad novo podobo gradu. Počasi so starejše 

negovalke odhajale v pokoj, dobile smo novo svežo delovno 

silo, in tako smo z veseljem šle naprej. 

Potem se je korenito zamenjalo vodstvo, prišel je nov direktor 

g. Peter Starc in glavna sestra ga. Marinka. Takrat smo me, ki 

smo delale že toliko časa v Domu ponovno zaživele, ker se je 

napredek v vseh pogledih zelo, zelo spremenil, spremenil na 

boljše. Prišle so nove tehnike, pomivalni stroji, stroji za 

pomivanje nočnih posod (prej smo emajlirane nočne posode 

pomivale ročno močnimi in kar precej nevarnimi sredstvi). Bil je 

velik preobrat na vseh področjih; tudi urnik se je spremenil; me 

pa smo se preimenovale iz strežnic v negovalke. 

Čas je hitro tekel in po 30-ih letih dela v Domu sem se 

upokojila. Delala sem ves čas z veseljem in srcem. Lahko 

rečem, da smo imele lepe medsebojne odnose med seboj in 

oskrbovanci. Vodilni pa so izboljševali delo, katero so dobili od 

svojih predhodnikov in vsak se je trudil po svojih močeh in 

nadaljeval svoje delo. 

Boli pa me le to, da še danes nekateri trdijo, da je bil Dom 

hiralnica, kar ni res.  Doživeti bi morali to, kar smo me videle in 

preživele v tem Domu. 

Hvala vsem, ki so pripomogli k temu, da je ta Dom takšen in 

vreden vsega ogleda. 

Današnjemu vodstvu pa želim še veliko energije za nadaljnjo 

delo. 

Negovalka Tilka 
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Pozabljen čas - 13. del 

_____________________________________ 

 

»Kako sta lepi, ampak zelo, zelo podobni druga drugi. Obe 

črnolasi, z modrimi očkami in majhnim noskom.«  

Solze so mu prišle v oči, ko je gledal svoja otroka. K njemu je 

prišel zdravnik, ki je bil pri porodu. 

»Kako sta obe enaki! Le kako ju bom ločil?« 

»Prav lahko! Ko sem ju pogledal, sem ugotovil, da ima tista, ki 

se je rodila prva, materino znamenje na hrbtu, druga pa na 

trebuhu. To pa so taki znaki, ki ostanejo in se ne izbrišejo. 

Vidite, lahko ju boste ločili!« 

Peter se je za podrobnosti o svojih hčerah lepo zahvalil. Vprašal 

ga je po ženi. 

»Gospa Zalokarjeva je še malo utrujena. Ampak dali smo ji 

injekcijo in zdaj je kar dobro. Pričakuje vas! Bodite kratki, ne 

utrujajte jo, saj se mora spočiti. Moram pa vam povedati, da 

sem presenečen. Kako smo vsi lahko prezrli, da nosi dvojčke. 

Ne morem si odpustiti, da nisem bil bolj natančen. Mislite, kako 

je morala trpeti, ko je nosila tako težo. Deklici tehtata okoli 6 

kg, pa še porodna voda. Res je bila prava junakinja! No, zakaj 

bi si zdaj očitali, ko se je vse srečno končalo. Nekaj dni bodo še 

ostale tu, da se bo mamica navadila na dve deklici naenkrat. 

Gospod Zalokar, verjetno boste morali najeti še eno varuško, 

vsaj za eno leto, ker bo zdaj žena zelo obremenjena. Če boste 

rabili pomoč, se lahko obrnete na porodnišnico.« 

»Hvala, še enkrat hvala za vse, gospod doktor!« 

Preden je šel k ženi, je Nataši poslal sporočilo po mobitelu: 

»Dobil sem dve zdravi hčerki, dvojčici!« 

Ko je vstopil v sobo, kamor so mu pokazali, je bila Marijana že 

tam. 
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»Draga žena, zelo sem srečen. Videl sem najina srčka. Kako sta 

lepi in tako podobni. Na pogled ju ne bi ločil. A zdravnik mi je 

povedal, da ima prva materino znamenje na hrbtu, druga pa na 

trebuhu. Kako pa si ti, ljubica? Te še zelo boli?« 

»Ne, nič več me ne boli! Le utrujena sem, zelo utrujena! Boš 

videl, jutri bom že vstala, ko mi bodo prinesli deklici. Malo me 

skrbi, če bom znala ravnati z njima, da bosta zadovoljni! No, se 

bom že naučila! Veš kaj, Peter, še imena jima morava dati. Tu 

me bodo vprašali, da lahko napišejo rojstni list. Zvečer, ko boš 

šel spat, pa premišljuj o imenih. Jutri mi boš povedal, potem pa 

se bova pogovorila.« 

Nežno sta se poslovila in Peter je šel domov, precej utrujen od 

zadnjih dogodkov. Ko se je peljal domov, je premišljeval, da je 

zelo srečen človek. Vse, kar si je srčno želel, zdaj ima. Verjel 

je, da so bile njegove prošnje uslišane. Še več, namesto enega 

otroka, je dobil kar dva. 

Premišljeval je, kako naj se zahvali za vse to. Po poštenem 

razmisleku, se je odločil, da bo poiskal kakšnega mladega 

zdravnika, ki odhaja v zaostalo afriško vas, da bi ljudi osvestil 

naj obiskujejo zdravnika in jemljejo zdravila za svoje bolezni. 

Eno tako odpravo bo podprl z denarnim prispevkom. Ob tej 

odločitvi se je počutil zelo dobro. 

»Seveda, z našim župnikom se bom dogovoril, da mi bo 

pomagal pri tej odločitvi. On ima o tem več pojma in točno ve, 

kam naj se obrnem,« si je mrmral polglasno. Kar naenkrat je 

zagledal domačo vas, ki se je kopala v svetlobi zadnjih sončnih 

žarkov. 

Srečen je opazoval to lepoto in si želel, da bi tudi njegovi 

dekleti znali ceniti svoj dom, tako kot ga ceni on. 

Doma se je že razvedelo, da so pri Zalokarjevih dobili dvojčici. 

Ko je Peter zapeljal na dvorišče, je bila tu zbrana skoraj cela 

vas. Z veseli vzkliki so ga sprejeli. 

Natašo je vprašal, kje je Jera. 
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»S sosedovo mamo v kuhinji, pripravljata narezke za 

obiskovalce, Matija pa je šel po vino in ostalo pijačo.«  

»Zelo dobro! Povabite ljudi v hišo, jaz pa bom pogledal, če vse 

poteka v redu. Tudi ti, Nataša pridi pomagat, da bomo vse 

postregli.« 

Vsi so mu želeli čestitati. Nesebično so mu ponujali svojo 

pomoč. 

Jere vse to ni presenetilo, saj je pričakovala obisk ob rojstvu 

dvojčka, zato je napekla svež kruh, potico in piškote. 

Dolgo v noč so sedeli ljudje iz cele vasi, se pogovarjali o 

dvojčicah in spraševali, kako je z Marijano in deklicama. 

Peter je kar naprej razlagal, kako je žena trpela.  

»Zdravnik je rekel, da je porod končan, takrat pa se je rodila še 

druga deklica. Vse tri so dobro, le žena je zelo utrujena.« 

Zadovoljni so ljudje odhajali domov. Vsi so se strinjali, da sta si 

Zalokarjeva zaslužila to srečo. Verjeli so, da sta dobila plačilo 

za svojo dobroto. 

Le Sonja, medicinska sestra, je povedala: 

»Res sta zelo srečna, privoščim jima, ampak vzgajati in skrbeti 

za dva otroka niso mačje solze. Težko bo, boste videli!« 

Pozno ponoči je Peter legel spat, a zaspati ni mogel. Pred očmi 

so se mu vrstili dogodki preteklega dne. Spoznal je, da so pred 

njim dnevi velikih odgovornosti. Ali bo zmogel? 

Trdno je bil odločen, da bo vse v najlepšem redu. 

Če mu je bila usoda mila, bo tudi zdaj poskrbela, da bo vse 

odgovornosti opravil. Naenkrat pa je zaslišal zaspan glasek: 

»Ati, ati jaz grem k tebi, v tvojo posteljo. Strah me je, tu je 

nočka! Nič ne vidim!« Peter je prižgal luč in mali se je skobacal 

pod njegovo odejo. 

»Ati, kje sta moji sestrici?« 
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»Z mamico sta še v bolnici, da še malo zrasteta, potem bova 

šla ponje in jih pripeljala domov.« 

»Ali bosta zelo, zelo majhni? Ali se ne bosta igrali z menoj?« 

»Ne še! Najprej morata zrasti! Simon, pozno je že in zdaj zaspi, 

se bova zjutraj o vsem pogovorila.« 

»Ja, ati že spim!« 

Res je pričel enakomerno dihati, pa tudi Peter je utonil v 

spanec. 

Otrok je še vedno spal. Tiho je Peter vstal in šel v hlev. Tam je 

Matija že opravil skoraj vse delo. 

»Matija, zelo si priden in hvaležen sem ti za to! Ne bom pozabil, 

da opravljaš tudi moje delo! Zdaj je pri nas malo zmede, a 

kmalu se bo vse uredilo.« 

»Gospodar, saj to je moje delo. Veseli me in rad sem pri vas. 

Zavedam se, da ste zelo dobri, saj imamo vsega v izobilju. Ne 

vem, kje bi se mi še tako godilo. Vi kar opravite svoje dolžnosti, 

vse delo doma bom pa že jaz opravil.« 

»No, saj, če bomo imeli kakšno večje delo, bom pa ljudi za 

pomoč najel. Ti mi kar povej, če bo dela zate preveč!« 

Še bi klepetala, a v hlev je pritekel Simon. 

»Ati, zakaj me nisi poklical? Moje živali tudi ne smejo biti lačne. 

Hitro jim moram dati jesti!« 

Matija je že prinesel mleko, Jera pa je klicala s hišnega praga: 

»Simon, pridi po hrano za svojega psa!« 

Kar hitro je otrok opravljal svoje delo in pozabil spraševati o 

malih sestricah. 

»Ati, moja muca pa ima tako velik trebuh, kot ga je imela 

mamica, ko je šla v bolnico! Ali bo tudi ona imela otroke?« 

»No, pa pojdiva pogledat. Ja, res je, tudi tvoja muca bo dobila 

mladičke. Take prijetne, majhne kepice. No, lepo moraš zdaj 

skrbeti zanjo. Ko pa bodo mali mucki prišli, pa jih ne smeš 
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jemati v roke. Potem jih muca ne mara. Moraš počakati, da jih 

bo sama pripeljala pokazat!« 

»Hm, ja, kako čudno! Ampak bom naredil tako. Kako se že 

veselim!« 

Petru se je že mudilo, da bi poklical ženo. Takoj jo je dobil. 

 
 (se nadaljuje) 
                                                                        Olga M. Kepic 
 

 
 

Prisrčno pozdravljeni: 
ga. Vera Krašovec, ga. Marija Bernard,  
ga. Marija Likozar, ga. Marija Zdešar,  

ga. Simona Švegelj; 
enota Naklo 

g. Metod Erznožnik. 
 

Poslovili so se: 
ga. Frančiška Lazar, ga. Marija Dolžan,  
ga. Slavica Nečimer, g. Ciril Hudobivnik,  

ga. Bernarda Florjančič, ga Marija Srakar,  
g. Miro Bizjak – odšel v drug Dom; 

enota Naklo 
ga. Iva Regovec - odšla v drug Dom. 
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Dogodki v februarju 2016 – enota Preddvor 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 
obveščeni o naslednjih aktivnostih: 
 

o telovadba  
o ročna dela  
o vadba Žoga Bend  
o vaje za spomin,  
o križanka 
o skupine za samopomoč  

o knjižnica 
o Biosinhron skupinska terapija   
o peka piškotov, peciva 
o ogled slovenskih filmov 
o molitvena ura  
o terapija in aktivnosti z živalmi (Ambasadorji nasmeha, Tačke 

pomagačke) 
o obisk prostovoljcev iz OŠ Preddvor 

 

------------------------------------------------------------------- 
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE PUŠELJC IZ LJUBLJANE - 
ob slovenskem kulturnem prazniku (prikaz Povodnega 
moža s plesom in recitacijo) 
četrtek, 4. februar ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
O FRANCETU PREŠERNU – predstavitev projekcije in kviz 
- ga. Ivana Marinšek, stanovalka in Tomaž Klemenc 
petek, 5. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
OBISK MAŠKAR iz podružnične OŠ Kokra  
torek, 9. februar dopoldne 
__________________________________________________ 

MODRO BRATI IN KRAMLJATI -  
Bralno srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 10. februar ob 9.45 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
četrtek, 11. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
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MAŠA 

petek, 12. februar ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________  
CVETLIČNI POGLED NA VATIKAN (krasitev bazilike 
Svetega Petra in sprehod po vatikanskih vrtovih) – dr. 
Sabina Šegula iz BC Naklo, predavanje v okviru Kluba 
Rotary Tržič Naklo 
ponedeljek, 15. februar ob 10.30 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 18. februar ob 9.30 uri v gradu 
__________________________________________________

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 18. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s citrarko Francko Šavs 
sreda, 24. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
sreda, 24. februar ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND 
_____________________________________________________ 

SREČANJE S PISATELJICO BERTO GOLOB 
četrtek, 25. februar ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________________ 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Dogodki v februarju 2016 – enota Naklo 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 
obveščeni o naslednjih aktivnostih: 
 

o telovadba  
o ročna dela  
o vadba Žoga Bend 

o vaje za spomin, križanka 

o molitvena ura  

o Biosinhron skupinska terapija   

o pevsko dopoldne s harmonikarjem Zlatkom 

o pogovorna skupina s Petro 

------------------------------------------------------------------- 
SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec 
ponedeljek, 1. februar ob 10.30 uri v delovni terapiji enote 
Naklo 
__________________________________________________ 
MAŠA  
četrtek, 4. februar ob 10.30 uri v kapeli 
__________________________________________________ 
OBISK MAŠKAR iz vrtca Mlinček in predstavitev krožka - 

Cirkuške vragolije iz OŠ Naklo  
torek, 9. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
CVETLIČNI POGLED NA VATIKAN (krasitev bazilike 
Svetega Petra in sprehod po vatikanskih vrtovih) – 
Sabina Šegula, predavanje v okviru Kluba Rotary Tržič 
Naklo 
ponedeljek, 15. februar ob 10.30 uri v avli enoti Naklo 
__________________________________________________ 
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc  
torek, 16. februar ob 10.00 uri  v avli enote Naklo 
___________________________________________________________

TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI - Tačke 
pomagačke 
torek, 16. februar ob 11.15 uri v fizioterapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
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MODRO BRATI IN KRAMLJATI –  
Bralno srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
ponedeljek, 22. februar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
KONCERT Mešanega pevskega zbora Društva 
upokojencev Slavček Lesce 
torek, 23. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
(za stanovalce rojene v februarju in marcu) 
torek, 1. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

 

Kaj znajo ljudje, 
česar ne zna nobeno drugo živi bitje?  

Smejati se. 
Nasmeh je eno izmed posebnih daril človeku. 

 
 

 
 

 

 
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. 
 


