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Iskrene čestitke stanovalcem, ki praznujete 
v septembru! 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ga. Zofija Zagorc, g. Jožef Černilec,  

ga. Rada Virant, ga.Angela Grzetič,  

ga. Bronislava Muller, ga. Ljudmila Vrtač,  

ga. Marija Jakopin, ga. Marija Praznik,  

ga. Marija Blažič, ga. Marijana Jelovčan,  

g. Franc Avšič, ga. Terezija Mežnarič,  

g. Karl Colnarič, ga. Regina Šink,  

ga. Berta Strnad, ga. Frančiška Deželak,  

ga. Ljudmila Hladnik, g. Frančišek Pavlič,  

ga. Mihaela Štefančič, ga. Ljudmila Vilfan; 
 

enota Naklo  

ga. Marija Rozman,  

g. Janez Bodlaj,  

ga. Marija Klanjšek. 
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        Okroglo 
 

Delamo okrogle prstane,  
uhane, zapestnice.  
Vse v nas in okrog nas  
kroži. 
Hodimo po sklenjenih zavojih, 
smehljamo se kroglastim kepam 
in okroglemu soncu. 
Božamo ljube 
okroglaste glave in glavice - 
in verjamamo, 
da napredujemo. 
 

 
Različnost življenja 
 

Skozi drugo okno 
se nazira drugačen svet.  
 

Za drugimi vrati 
se trudi drugačno življenje. 
 

Vmes je prag. 
 

Treba je zbrati odločnost in moč: 
zanikati prag ali ga prestopiti. 

 
Neža Maurer 
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Utrinki 

_____________________________________  

                        

Izlet na Zbilje 

Stanovalci skupine za ročna dela smo bili povabljeni na izlet na 

Zbiljsko jezero. Vreme je bilo sončno. Peljali smo se po naši lepi 

Gorenjski in kar naenkrat smo bili na zgornji stopnici Zbiljskega 

jezera, ki se je mirno bleščalo pred nami. Po mirni gladini smo 

ugledali skupine belih labodov, ki so uživali v lepem sončnem 

jutru. Res lep pogled, ki ti ostane v spominu in ga nikoli ne 

pozabiš. Seboj smo prinesli tudi nekaj drobtin, da nahranimo 

labode in tudi račke, ki so se približale, da si priborijo drobtinico, 

ki ostane od velikih kljunov. Potem smo se posladkali s 

sladoledom ali kavico in uživali ob lepem pogledu, da se bomo 

tudi doma spominjali na čudovito doživetje. 

Hvala za lep izlet. 

Stanovalka, M.P.  
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Poletna druženja ob sladoledu, ledeni kavi in glasbi 

v Preddvoru… 
 
 

 
 

… in v Naklem. 
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Glasbene urice v DSO Preddvor 

Projekt pri predmetu Aplikativna etnomuzikologija 

V Domu starejših občanov Preddvor imajo stanovalci možnost 

udejstvovanja pri pestrem naboru aktivnosti. Od skupnega 

reševanja miselnih zank, raziskovanja nove tehnologije in ročnih 

del do sprehodov v naravi in druženja ob glasbi. Kot sovaščanka 

sem sklenila, da z znanjem o glasbi v okviru aplikativne 

muzikologije skušam ponudbo dejavnosti po posvetu z delovno 

terapevtko še dodatno obogatiti.  

Zakaj ravno glasba? Številni raziskovalci področij, ki se ukvarjajo 

s človekom (psihološki, sociološki, fiziološki vidik človeka...) 

poročajo, da udejstvovanje na področju glasbe v tretjem 

življenjskem obdobju pozitivno vpliva tako na posameznika kot 

na celotno skupnost. Ob tem pogosto poudarjajo, da ni vseeno, 

s kakšno glasbo se posameznik ali skupnost ukvarja; največ 

koristi naj bi bilo pri ukvarjanju z že poznano glasbo, saj »petje 

dobro poznanih pesmi zbudi prijetne izkušnje s preteklosti in tako 

spodbuja spomin tako izvajalcev kot poslušalcev.«  Atchley 

govori o 'teoriji kontinuitete', ki pravi, da je neprekinjeno 

ukvarjanje z neko dejavnostjo skozi celo življenje ključ do 

uspešnega staranja. Eden od razlogov za to je zagotovo 

zadovoljstvo ob mojstrenju pri določeni aktivnosti in to bi bil 

lahko eden od ključnih dejavnikov pri ohranjanju zdravja 

celotnega organizma (še posebej pa nevrološkega sistema).  

Za uvodno uro smo v sodelovanju s pevko Jernejo in kitaristom 

Črtom pripravili program enajstih ljudskih in ponarodelih pesmi, 

ki sva jih nato z Jernejo ob spremljavi kitare izvedli v dvoglasnem 

načinu petja. Odziv je bil presenetljiv  - pela je več kot polovica 

prisotnih stanovalcev, odvisno od poznavanja pesmi. K temu je 

zagotovo pripomogla tudi projekcija besedil na razobešeno 

platno. Glasbo smo opremili še z zvokom kazooja ter tamburina. 

Po koncu koncerta je sledilo povabilo na Glasbene urice, ki se še 

vedno odvijajo vsak ponedeljek dopoldan.  
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Z delovno terapevtko sva glede zasnove dejavnosti prišli do 

zaključka, da bi bila vsaka Glasbena urica razdeljena na dva dela: 

v prvem delu predstavim nekaj iz zgodovine glasbe, bodisi 

zgodovine zahodnoevropske glasbene tradicije, bodisi iz pestre 

ponudbe glasbe drugih kultur po svetu ali nek inštrument, drugi 

del pa je namenjan petju in igranju natolkala– tamburine, 

triangel, palčke,... Tako se stanovalci seznanijo s temami, o 

katerih bi radi več slišali, hkrati pa tudi še aktivno sodelujejo pri 

ustvarjanju. 

Projekt ni sam sebi v namen, ampak spodbuja vse, ki smo 

udeleženi pri Glasbenih uricah. Stanovalce spodbuja k 

premišljanju o glasbi, jim skuša prikazati pestrost glasbenega 

sveta, mene kot prostovoljko pa spodbuja k temu, da skušam 

organizirano in razumljivo posredovati informacije, v katerih se 

danes utaplja svet in se ravno zato pogosto dogaja, da gredo 

mimo nas, kljub temu, da bi bile vredne pozornosti. Hkrati s tem 

me vedno bolj navdušuje spontanost petja ljudskih pesmi, ki 

nastopi ob koncu srečanja, pestrost repertoarja ljudskih pesmi 

ter kopica modrosti, ki jih lahko iz njih razberemo.  

Aleksandra Gartnar, študentka muzikologije 
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Vadba z velikimi in malimi gimnastičnimi žogami –  

v enoti Naklo 
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Izlet po Gorenjski 
 
Društvo upokojencev Preddvor vsako leto organizira poseben 
izlet za člane društva starejše nad 80 let. Letos smo si ogledali 
del Gorenjske.  
 

Od Doma v Potočah do Preddvora me je peljala gospa Cirila, od 
tam naprej pa smo se z avtobusom peljali skozi lepe vasice 
Tupaliče, Milje, Predoslje, Kokrico, po avtocesti mimo Brezij in 
zavili proti Lancovem do Kamne Gorice. Pot je bila prijetna. Med 
vožnjo sem opazovala zelena drevesa in grmičevje – bilo je lepo  

kot v parku.   
 

V Kamni Gorici smo se ustavili in se napotili do cerkve sv. Trojice, 
ki stoji na hribčku. Udeležili smo se sv. maše, ki je daroval 
domači župnik. Preddvorske pevke so med mašo pele Marijine 
pesmi.  
 

Po sv. maši pa smo nadaljevali pot proti Planici, tam smo se 
ustavili in si ogledali našo največjo smučarsko skakalnico –  
veliko, moderno, lepo. Popili smo  kavico in nadaljevali pot skozi 
Gozd Martuljek, Mojstrano, mimo Dovja in Jesenic do Žirovnice. 

Tu smo se ustavili v gostišču, kjer smo imeli dobro kosilo, se 
odpočili in okrepili.  
 

Bilo je zelo lepo! Vsem, ki so pripravili in vodili, izlet iskrena 
hvala! 

                                                    M.B., stanovalka 
 

 

Spomini učiteljice 
 

Najvažnejša delavka na šoli je bila – kuharica.  

Ko sta se bratca srečala – starejši je šel domov, mlajši pa k 

popoldanskemu pouku,  je bil njun pozdrav: »Kva je pa dons za 

malco?« To nam potrdi, da je kuharica res najpomembnejša 

delavka na šoli. 

Na preddvorski šoli je bila to ga. Marija, ki je žal že pokojna. Bili 

sva sodelavki. Večkrat sem zjutraj stopila k njej v kuhinjo na 

jutranji pozdrav in kratek klepet.  
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Ko pridem neko jutro v kuhinjo je na strojčku mlela klobase. 

»Saj je v klobasah meso že zmleto, zakaj melješ?« sem jo 

vprašala.  

»Ne bodo mi mrhe pošiljale nazaj!« se je glasil njen odgovor.  

Pojasnila je, da so učenci ješprenj pojedli, koleščke klobas pa 

pustili. Ko bodo klobase zmlete, pa ne bodo mogli izbirati! 

M.K., stanovalka 

 

Modro brati in kramljati 
  Bralna srečanja z Mileno Enci 
    iz Mestne knjižnice Kranj  

 

Angelo Cerkovnik – Blisk 
povzetek prebrane knjige – 

4. nadaljevanje) 

 

Vido je že večkrat Bliska pripel k Bistri, da so odpeljali 

vsakodnevno oddajo mleka do zbirnega mesta, nato še iz 

trgovine naložili za vsakodnevno potrebo in tudi za strica Lovra, 

ki je bil še bolj oddaljen od trgovine. Tinče in Lenka, ki sta hodila 

v šolo še više v hrib, sta vse naložila, pokrila in nato pognala 

Bistro in Bliska nazaj do doma. V začetku se je Bistra vprašujoče 

ozirala, kdo gre še z vozom, a bilo ni nikogar. Otroka sta 

prigovarjala naj le sama odpeljeta voz do Škerjančevine, saj tam 

čaka ata Nace, ki mračno gleda predse, ko vodi župana, ki vedno 

kaj naklepa proti njim. Pozimi pa je udaril polarni mraz in Vido 

se je odločil, da gre po pomoč k dr. Šepiču, zato pa je moral s 

seboj vzeti tudi Bliska, da je tudi zdravnik imel prevoz. Zdravnik 

je bil zaskrbljen, a moral se je odločiti in odšel je na težko pot do 

Polonce in prav je storil. Zdaj je uvidel, da res potrebuje konja 

za takšne posebne trenutke, ki rešujejo življenja. Posebno 

navdušen je bil za Bliska, a je bil že obljubljen Lovru, ki je hlevček 

zanj že zgradil. Obljubili pa so mu Bistrinega žrebička, ki bo rojen 

šele v juniju in nato čez kakšne dve, tri leta sposoben samostojne 

vožnje. Gospod Šepič se je nekako strinjal s sklepom, misleč, da 

bo konjič tudi takrat dobrodošel za njegovo uporabo, a življenje 
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je odločilo drugače. Vidovdanski streli so za začetek vzeli 

Škerjančevega Vida in strica Lovra, ki sta morala v vojsko. Le 

kratke kartice Vida, ki so jim krajšale čas, so bile premalo, saj je 

bil vendar gospodar pri hiši. Vse njegove odločitve so manjkale. 

Ded Nace, mama Tončka in Tinče so se trudili pri svojem delu, 

da je teklo in je bilo vse lepo in prav, a naenkrat je prišel še 

vpoklic konj - Bistre in Bliska, ki naj bosta zjutraj pripravljena z 

lojternikom hrane za cel teden za dva konja in z golido za vodo. 

Tako je odločil župan in podpisal strogi poziv. Dr. Šepič se je na 

vse možne načine trudil, da bi to omilil, a vse zaman. Oče Nace 

in Tinče, sta res morala odpeljati svoje konje na vojsko in zdaj 

sta izbirala konjskega oskrbnika, ki so čakali na svojo službo. 

Nekakšen čut je govoril, da je najboljši Gregor, da bo imel konje 

rad in da bo skrbel za njiju in ne bosta lačna. Povedal je Tinčetu 

in atu, da je že 20 let konjar in da še nikoli ni tepel konja. Bilo je 

odločeno. Bistra in Blisk sta iz fronte vozila ranjene in mrtve 

vojake, okrog njih pa so letele granate in bilo je res strašno, kajti 

ranjenci so jokali od strahu. Tudi Blisk in Bistra sta bila utrujena 

in pretresena. 

P.M.,, stanovalka 

 

Kea - gorska papiga 

 

KEA je gorska papiga, 

ker živi na visokih 

predelih Nove 

Zelandije. Z 

neukrotljivim smislom 

za humor in s svojimi 

norčijami zabava, 

razveseljuje ali pa 

vznemirja ljudi okoli 

sebe. 
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Kea je takšno ime dobila zaradi svojega hripavega oglašanja, ki 

ga je slišati kot kee-a. Živijo na Novi Zelandiji in jih je mogoče 

opaziti samo v gorskem predelu Južnega otoka. Ker živijo v 

gozdovih na zgornji drevesni meji pa vse do področja, kjer ni več 

vegetacije, se prehranjujejo predvsem z jagodami in poganjki. 

 

Kee so čvrste in močne ptice. 

Samec tehta do 1,2 kilograma 

in je velik do 50 centimetrov. 

Njihova prevladujoča barva je 

zelena. Kljub temu, da se 

barvno zlivajo z okolico gozda, 

so še vedno ptice, ki vam takoj 

padejo v oči. Zaradi neustrašne 

osebnosti, značilnih krikov, 

velikosti in škrlatno obarvanega 

spodnjega dela kril, se ločijo od 

ostale ptičje populacije. 

Pogosto se igrajo v zraku in v svojem goratem domu popolnoma 

izkoriščajo prednost močno spremenljivih zračnih tokov. Medtem 

ko jadrajo po ozkih dolinah, se lovijo in ogibajo druga drugi, ko 

tekmujejo med seboj, je pogled nanje čudovit. Veljajo za ene 

najbolj inteligentnih ptic na svetu. Morda je ta inteligenca tista, 

ki jim daje smisel za humor. 

Rade se igrajo 

Bistveni del njihovega značaja je nepoboljšljivo vedenje. Ker so 

nenasitno radovedne, raziskujejo vse, kar je na njihovem 

področju, še posebej pa tisto, kar je novo ali nenavadno. Ne 

raziskujejo samo z očmi, ampak tudi s svojim močnim kljunom. 

Predmet preizkušajo, ga suvajo in to tako dolgo, dokler jih ne 

začne dolgočasiti oziroma ga uničijo. 

Na železniški postaji nekega gorskega prelaza so opazovali keo, 

kako je raziskovala dve pločevinasti posodi polni mleka, ki sta 

bili na peronu. Drzna kea je na eni odprla pokrov, vanjo namočila 

glavo in pila. Ptico so odgnali in med ročaja dali kovinsko palico, 

da bi zavarovali pokrov. Kee to ni prestrašilo, zato se je vrnila in 

minuto ali dve opazovala »varnostno napravo«, potem pa s 
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konico kljuna palico spretno potisnila skozi ročaja, drzno odprla 

pokrov in naredila še en požirek. So malopridneži, ampak ljubki! 

Kampiste, ki so v bližini, da 

varujejo svojo prtljago, bodo 

smešne norčije teh izrednih ptic 

pritegnile. Če pa bi prostor, kjer 

kampirate, pustili nezavarovan, 

bi vam naredile skoraj neverjetno 

škodo. Kee lahko s svojim 

močnim kljunom šotor raztrgajo 

na koščke. Kar je nekoč bila vaša 

spalna vreča, lahko v hipu 

postane kup perja. 

Keam je vsak okrogel predmet odlična igrača za kotaljenje po 

najbližjem hribu navzdol. Vse, kar se sveti, postane njihova 

dragocena lastnina. Najraje se igrajo z vezalkami. Še ena igra, v 

kateri se zabavajo, je pobiranje predmetov, ki jih potem z velike 

višine mečejo na tla. Zdi se, da uživajo ob pogledu na padajoče 

predmete. 

Kee se s svojo nenamerno sposobnostjo norčevanja in zabavanja 

prikupijo vsem, ki jih imajo priložnost opazovati v njihovem 

svetu. Glede na norčije, ki jih počno, ni presenetljivo, da jih 

imenujejo novozelandske leteče opice. 

Njihova ljubezen do nagajivosti in dobre zabave sega od  

nadležnosti do manjšega opustošenja. Delavci na smučiščih 

pravijo, da morajo vso svojo opremo ‚zavarovati pred keami‘. 

Pomembne naprave morajo pokriti ali ograditi. Celo vrvi so 

morali nadomestiti z žico. Smetnjak »varen pred keami« pa bodo 

morali še iznajti. Smučarji morajo upoštevati nekaj preprostih 

varnostnih ukrepov, da pred družabnimi navihanci zaščitijo svojo 

prtljago. Če denimo pustite fotografski aparat nezavarovan, bo 

za kee postal nova igrača. 

Pripravila: Ivana, stanovalka      
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Opis mesta Kranj 

 
Kranj se nahaja v severno-zahodni Sloveniji in je četrto največje 
mesto. Kranj ima več kot 35.000 prebivalcev. Kranj se razteza 
na 148 km2 površine in je na 388 metrih nadmorske višine. Je 
središče neformalne pokrajine Gorenjska. Kranj ima močno 
elektronsko in gumarsko tradicijo (Gorenjske elektrarne, 
Iskratel, Iskraemeco, Sava). Kranj ima tudi ohranjeno staro 
mestno jedro nad sotočjem rek Sava in Kokra, znano pa je tudi 
kot športno mesto, saj  ima nogometno, teniško in košarkarsko 
igrišče, pokriti olimpijski bazen, poletni bazen. 
 

Zgodovina 
 

Kranj je staro mesto znano pod različnimi imeni, naseljeno pa že 
od Keltov naprej. Mesto je doživelo nekaj vzponov in padcev. V 
Kranju je bilo v 7. stoletju najdemo grobišče germanskih in 
staroselskih pokojnikov – čez 1000 grobov. Kranj je nekajkrat 
zamenjal oblast. Do 19. stoletja je bil Kranj trgovsko-sejemsko 
in obrtniško mesto, vendar se je  konec 19. stoletja začel 
industrijsko razvijati. Zvoniki cerkva poudarjajo značilno 
srednjeveško piramidno obliko starega dela Kranja. Postavitev 

Kranja ga postavlja med najbolj premišljene postavitve v Srednji 
Evropi. Obzidje z obrabnimi stolpi, gradom in orožarno Škrlovec 
je do konca srednjega veka varovalo Kranj z zahodne strani. 
 
sl.wikipedia.org/wiki/Kranj 

Pripravila: T. Pokorn, stanovalka 
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Janez Jalen - 
slovenski pisatelj in duhovnik 

 

Janez Jalen se je rodil na Rodinah 26. 
maja 1891 leta kot deseti, najmlajši 
otrok. 
 

Oče je bil razgledan mož. Njegova 
pripovedovanja o življenju ljudi pod 
Stolom so bila mlademu Jalnu prva 

pisateljska šola. Skupaj sta hodila po 
planinah. Oče mu je prebudil zanimanje 
za divjad, sledi, cvetje in deček se je tako 
že v mladih letih naučil opazovati lepoto 
narave. Tudi mati je bila dobra 
pripovedovalka zgodb. Oče je umrl, ko je 
bil Janez star 11 let. 

Janez Jalen se je šolal na Breznici, v Ljubljani, maturiral je v 
Kranju, bogoslovje pa dokončal v Ljubljani.  

Prvo službeno mesto je bila Srednja vas v Bohinju (l. 1915). 

Lepote bohinjskega sveta je prav tako vzljubil, kot je ljubil Stol 
in njegove planine. Tudi potem, ko ga je življenjska pot zanesla 
drugam, je v Bohinj še vedno rad zahajal. Iz te navezanosti na 
bohinjsko zemljo in njene ljudi je nastalo ob Cvetkovi Cilki in 
Tropu brez zvoncev še več krajših povesti in novel.  

Kot duhovnik je služboval v več krajih po Sloveniji: Črnomelj, 
Stara Loka, Trnovo, Notranje Gorice, Ljubljana.  

Leta 1933 se je v Ljubljani predčasno upokojil, kjer je tudi 
preživel drugo svetovno vojno.  Po njej se je ponovno aktiviral, 

bil sprva duhovnik v Grahovem - 1948, na koncu pa v Ljubnem 
- 1957, kjer je leta 1966 tudi umrl. Pokopan je na Rodinah. 

Jalen je bil navdušen planinec in zelo družaben človek, imel je 
širok krog prijateljev. Joža Čop je bil eden Jalnovih najboljših 
prijateljev in najpogostejših soplezalcev.  Leta 1932 je napisal 
scenarij za prvi slovenski igrani film Triglavske strmine in tudi 
sodeloval pri snemanju filma.  
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Janez Jalen se je pogosto vračal v domačo hišo. Zelo mu je bilo 

hudo, ko je bila po vojni nacionalizirana. Čez nekaj let jo je 
občina dala na dražbo in pisatelj je naredil vse, da jo je lahko 
odkupil. Nagajali so mu, tako da je moral zanjo odšteti kar 
precejšnjo vsoto, odkupil pa jo je le. 

Jalen je vseskozi imel veliko stika z domačini in sovaščani na 
Rodinah. Še pred drugo svetovno vojno je kupil orgle za rodinsko 
cerkev, na katere še sedaj igrajo. Uredil in plačal je vse 
formalnosti za gradnjo vodovoda v vasi. Kot priznanje za pomoč 
in zavzetost so mu vaščani omogočili ugodnejši nakup zemljišča 

pod Stolom, katero mu je bilo že od otroštva všeč. Tam si je sam 
postavil kočo in v njej tudi veliko pisal. 

Janez Jalen je umrl 12. aprila 1966 v Ljubnem, nekaj pred tem 
ga je prizadela možganska kap. Pokopan je na Rodinah na 
pokopališču za domačo hišo. 

V starem delu njegove rojstne hiše je bila leta 1992 obnovljena 
zbirka o pisateljevem delu in življenju. Pet let pozneje je bila 
odprta za oglede. V veži je razstavljena dokumentacija in 
rekonstruirana črna kuhinja. V kamri je pisateljev delovni prostor 
z rokopisi, tiskanimi deli in dokumenti, bivalni prostor pa je 

opremljen z originalno opremo. 

Za hišo in bogato zbirko iz življenja in dela pisatelja skrbi Janez 
– Jani  Mulej, pisateljev pranečak, z družino. V hiši je vsako leto 
več razstav z etnološko vsebino, vrt pa je občasno tudi gledališče 
na prostem.  
 

Službovanje v Notranjih Goricah na Barju je odprlo Jalnu nov 
svet. Zamikalo ga je davno življenje ljudi in živali na Barju. Iz 
zagledanosti v preteklost in ob skrbnem pregledu zgodovinskega 

gradiva je napisal roman Bobri, ki obsega tri dele: Sam, Rod, 
Vrh. Vsa zgodba, pisatelj jo je spletel ob rodu Brkatega Soma, je 
prepletena z lepimi opisi narave, rastlinstva in živalstva, ki ga je 
izredno dobro poznal. 

Njegove povesti so prepletene s slikovitimi opisi gorenjskih 
planin in živali, njegovi junaki so kmetje, planšarji, lovci, vozarji.  

Ovčar Marko je naša najlepša pastirska idila in najbolj znana 
Jalnova povest. Tu je zaživela njegova Gorenjska, gore in 
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gozdovi z rastlinami in živalmi. V to okolje je postavil preprostega 

pastirja, ki je sam del narave.  

Trop brez zvoncev snovno dopolnjuje Ovčarja Marka, 
spoznavamo planšarsko življenje v bohinjskem kotu, čas pred 
prvo svetovno vojno, ko je Bohinj še zelo odmaknjen, ker še ni 
bila zgrajena železnica. 

Cvetkóva Cilka pripoveduje o trpljenju in odpovedi Cilke, ki se 
na prigovarjanje očeta poroči s snubcem, ki ga nima rada. 
Zgodba se dogaja na Koprivniku v Bohinju. 

Ograd - povest pripoveduje o gospe Pavli Andrejčič z Brd, ki iz 
ljubezni vzame nase krivdo za moževo prevaro ter je obsojena 
na zaporno kazen v ženski kaznilnici v Begunjah. Zgodba se 
odvija tudi na Bledu, v Gorici in Goriških Brdih in se po težkih 
zapletih srečno razplete. 
 

Jalen je imel precej oster jezik, kar mu je večkrat škodilo, se je 
pa rad tudi pošalil. 

Njegova najkrajša pridiga - 
Najbolj so si Grahovčani zapomnili pridigo neke mrzle zimske 
nedelje. Župnik Jalen je prišel na prižnico in si s sapo grel roke. 
Farani so napeto čakali, kaj posebnega pripravlja. Pa je začel: 
“Dragi farani! 
Huda zima, hud je mraz, 
zebe mene, tudi vas. 
Hvaljen Jezus!” 
In je odšel s prižnice. 
 
Vir: 

lu-jesenice.net/cvzu/gradivo_tvzu_lu_jesenice/janez_jalen.docx  

 

Pripravila M.K., stanovalka 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

V knjižnici si lahko izposodite knjige pisatelja 

Janeza Jalna. 

V septembru pa vas vabimo na izlet, kjer si bomo 

poleg rojstne hiše Janeza Jalna v Rodinah ogledali 

tudi Nordijski center v Planici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Spisi učencev  

Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor 
 

Moja mladost in moja mami 

Moji spomini na zgodnje otroštvo so močno povezani z mojo 

mami. V prvih letih mojega življenja ni hodila v službo. Nekajkrat 

na teden je le ob popoldnevih poučevala grščino v Ljubljani na 

fakulteti, zato sva res veliko časa preživela skupaj.  

Najbrž se veliko otrok iz svojega otroštva spomni sladkih vonjav 

iz kuhinje, ko so skupaj z mamo pekli piškote in druge slaščice. 

Sam takšnih spominov nimam. Z mami nisva nikoli preživljala 

skupnega časa v kuhinji. Midva sva počela druge stvari.  
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Veliko sva brala grške knjige, ker se je mami odločila, da me bo 

naučila tega prelepega jezika. Spomnim se je z veliko debelo 

knjigo v rokah, ko je popolnoma resna listala po njej in iskala, 

iskala… Danes vem, kaj je iskala. Besede, ki jih ni poznala, a se 

jih je naučila, da je lahko meni v grškem jeziku razlagala, kaj vse 

so počeli vitezi, kaj se dogaja v vesolju in še kup drugih stvari. 

Ure in ure sva sedela ob lego kockah in mami je morala igrati 

različne vloge. Neštetokrat sem jo vprašal, kaj bo odgovoril ta 

vitez in kaj misli oni drugi, mami pa je včasih bolj, včasih manj 

potrpežljivo brskala po svoji domišljiji in si izmišljevala vse 

mogoče odgovore. Najbrž si je pošteno oddahnila, ko sem se 

prenehal zanimati za viteze in njihove boje in sem se začel 

navduševati nad nogometom. Ali pa tudi ne.  

Spet sva ure in ure sedela na kavču in listala albume 

nogometašev, ki so sodelovali na evropskih in svetovnih 

prvenstvih ter v Ligi prvakov. Ničkolikokrat sva prelistala isti 

album in vedno znova je morala povedati, kateri od nogometašev 

posamezne ekipe je najboljši. Seveda ni imela pojma, kdo je v 

resnici najboljši igralec; vedno je pokazala sličico tistega, ki ji je 

bil najbolj všeč po izgledu. Kmalu sem ugotovil, kakšen je 

mamičin okus za moške. Vsakič je namreč izbrala kakšnega 

bradatega in dolgolasega, po možnosti še temnolasega. Ni vedela 

kaj dosti o tem, kdo je zares dober igralec; pomembno je bilo le, 

da ji je bil všeč na pogled.  

Nato sva naredila korak naprej in začela skupaj igrati nogomet 

na dvorišču. Spet je uboga reva morala delati stvari, ki niso prav 

nič dekliške. Stal sem v golu, ona pa je brcala žogo in me 

poskušala premagati. Velikokrat sem se nasmejal njeni 

nerodnosti, ko je žogo poslala kam daleč mimo gola. Včasih sva 

tudi obrnila vlogi in je bila mami vratarka. Spomnim se, da me 

je vedno opominjala na to, naj ne streljam premočno. Bala se je, 

da bi ji zlomil kakšen noht. Ko razmišljam o tem, ugotavljam, da 

je mami vedno skrbela za svoj videz. Rada je imela lepe urejene 

nohte in ni prenesla madežev na oblačilih. Ko sem bil še čisto 

majhen, sem moral vedno paziti na to, da se ne umažem. 

Nekaterih oblačil nisem nikoli oblekel, ker jih je bilo preprosto 

škoda, in tako sem jih prerasel.  
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Še nekaj mi je ostalo v spominu. Mamičin pretiran strah, da bi 

se mi kaj zgodilo. Ko sem se igral na igrišču pri toboganih ali 

gugalnicah, ali pa ko sem hodil po plaži na morju, je kot senca 

vedno hodila za mano in me opozarjala, naj bom previden. Naj 

pazim, kam stopim, naj pazim, kako bom postavil nogo na lestvi, 

naj vendar že pazim, da mi ne bo spodrsnilo na mokrih tleh… V 

svojem strahu je šla tako daleč, da mi kot otroku ni pustila delati 

prevalov. Najbrž si je mislila, da si bom kar takoj zlomil vrat. Ko 

nam je trener na treningu – star sem bil pet let – dejal, naj 

naredimo preval, sem odločno odgovoril, da tega ne bom naredil, 

ker mi mami pač ne dovoli delati prevalov. Le kaj si je mislil 

trener? Danes se mi ta njena skrb zdi smešna, a vem, da je vse 

to počela zato, ker me je imela rada. Vsako mojo skrito željo mi 

je poskušala izpolniti in bila je pripravljena premikati gore, da 

sem za Miklavža in ob drugih praznikih dobil prav tisto darilo, ki 

sem si ga želel. Pa čeprav je bilo treba majhne nogometaše 

naročiti iz Anglije, ali pa poiskati najbolj redkega bionicla na 

internetu.  

Bila je skrbna, prijazna in ne preveč stroga mama – in je še 

vedno! Seveda me je kdaj pa kdaj tudi kaznovala, celo po riti 

sem jo dobil. Ko sem nekoč dobil napad trme in sem se ves 

cepetajoč zavil v zaveso v spalnici, je njena roka pristala na moji 

s plenico obloženi zadnjici. Kot strela z jasnega sem prenehal 

tuliti in sem se umiril.  

Mamina vzgoja se od zgodnjih otroških let ni prav dosti 

spremenila. Še vedno me ves čas opominja, naj bom priden in 

prijazen fant, delaven in skrben glede svojih obveznosti. Zdaj, 

ko počasi postajam malo uporniški, se včasih tudi spreva. Mami 

zna močno povzdigniti glas in potem mi grozi z vsemi mogočimi 

kaznimi, a le redko uresniči kakšno grožnjo. Mogoče je celo 

preveč popustljiva, a ko jo pogledam s svojimi žalostnimi očmi, 

res ne more vztrajati pri kazni.  

Kot sem povedal že na začetku, se svojih otroških let z mami ne 

bom spominjal po vonju pečenih piškotov, ampak po zvokih 

grških melodij, po vonju grškega morja, njenem smehu in 
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nenehnih vprašanjih, ali sem se naučil vso potrebno snov za 

naslednji šolski dan.  

Moja mami mi bo vedno vzor, ker je zelo delavna, poštena, 

potrpežljiva in ustrežljiva. V šoli je imela vedno odlične ocene, 

zna kar nekaj jezikov in tudi pri pisanju spisov je bila zelo 

uspešna. Mama mou, s'agapo poly!* 

Maks Zager, 7. b 

* Mami moja, zelo te imam rad! 

 

 

Ostrovrharjev skrivni dnevnik 
 

Bosna, 12. 8. 1556 

Večer je. Sem v Bosni. S svojimi zvestimi junaki sem se utaboril 

ob bregu neke reke. Ne vem, kako se imenuje, a mi je všeč. Vse 

je tiho in ne morem spati. Ves čas mislim na svojo čudovito 

zaročenko Rozamundo. Ravno ona je tista, ki me je poslala sem. 

Mislim, da je bila jezna, ko ji je pevec povedal, da je sestra 

turškega dostojanstvenika – Lejla lepša od nje. Sem me je 

poslala, da jo ugrabim. Rekla mi je celo, da se ne bo poročila z 

mano, dokler na grad ne pripeljem Lejle. Komaj čakam, da spet 

vidim svojo ljubo Rozamundo. 

 

Bosna, 23. 8. 1556 

To noč smo ugrabili Lejlo. Borili smo se dobro, zato sta življenje 

izgubila le dva kristjana. Pokopali smo ju ob vrbi. Žal mi je za 

njiju, vesel pa sem, da smo ugrabili Lejlo. Vrnil se bom lahko na 

turjaški grad in se poročil z Rozamundo. Rad jo imam, čeprav je 

Lejla lepša. Žalosten sem, ker moja draga tega ne vidi. Želi biti 

najlepša. Sedaj pa je že trdna noč in oči se mi same od sebe 

zapirajo. Spat grem. 
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Bosna, 5. 9. 1556 

Dolgo časa smo že na poti. Lejla mi postaja čedalje bolj všeč. Ni 

le izjemno lepa, ampak je tudi pametna, prijazna in dobrosrčna. 

Sedaj jo imam že skoraj raje od Rozamunde. Naučila se je že kar 

nekaj slovenskih besed. Vidim, da se rada uči in da je bila pri 

svojem bratu nesrečna. Zelo sem jo vzljubil. 

 

Bosna, 7. 9. 1556 

Zvečer na samem sem Lejlo vprašal, če bi se poročila z mano in 

privolila je. Tako sem vesel, da na Rozamundo sploh ne mislim 

več. Moja ljuba Lejla je zame vse. Odločil sem se, da je ne bom 

odpeljal na turjaški grad, ampak na svoj domači grad. Ko sem ji 

to povedal, je bila zelo ganjena. Obljubila mi je, da bo postala 

kristjanka. Tako vesel že dolgo nisem bil. 

 

Domači grad, 10. 11. 1556 

Danes se bova z Lejlo poročila. Zelo sem vesel. Zame se je 

spreobrnila in postala kristjanka. Grajski pater jo je krstil. Tako 

sem ponosen nanjo. Prijazna je, vesela in vedno me uboga. 

Mislim, da me ima zelo rada. Zaupala mi je, da jo je v Bosni brat 

pretepal in da mi je hvaležna, ker sem jo ugrabil in vzel k sebi. 

To cenim in jo imam rad. 

Nejka Bulovec, 8. a 
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Pozabljen čas - 19. del 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Simon je stopil na sredo sobe in začel: 

»Mami, ati, Nataša, prisežem, da bom govoril resnico, saj sem 

vse dobro videl! Ana se je plazila tam okrog klopi, kjer so imele 

mame torbice. Eno je odprla in začela brskati po njej. Videl sem, 

da je v roki imela šminko. Ko so videli, da brska po torbicah, je 

ona začela vpiti: jaz sem Jana, jaz sem Jana! Stekla je do Jane 

in ji šminko spustila za majčko. Dobro sem jo videl! Ni bila Jana, 

bila je Ana!« 

»O, ne, ni res! Ati reci mu, da laže! Nisem bila jaz, ampak Jana! 

Res, bila je Jana!« Odrasli so se spogledali. Marijana in Nataša 

sta verjeli Simonu. Peter pa je verjel Ani. 

»Jana, si res vzela šminko v modri barvi?« je vprašala Nataša 

Jano. 

»Ne, saj ni bila modra, bila je rdeča!« je vpila Ana. 

»Kako pa, da veš, da ni bila modra?« je vprašala Nataša. 

»Saj sem jo videla!!! Ja, videla sem jo!« je zavpila Ana, ki je 

hotela vedno glavno besedo. 

»Saj ne vem, res ne vem!« je bila zdaj v zadregi Ana. 

»Zakaj praviš, da je bila ona?« je vprašal ati Peter. 

»Ati, ali res ne vidite, da Ana laže?« 

Kako hitro se je oglasila, kakšne barve je bila šminka. Potem je 

videla, da se je izdala, zdaj pa še naprej laže!« je bil zelo hud 

Simon. Zdaj je tudi ati pričel sumiti, da Ana  laže. Zamislil si je, 

kako bo to odkril. 

»Ana, povej mi, kako je bilo! Ti veš, kako rad te imam. Če poveš 

po resnici, ti bom vse odpustil in vse bo kot prej. Če pa boš še 

naprej lagala, boš šla od doma. V dom te bom dal, kjer so taki 

otroci, ki lažejo! No, zdaj se odloči, če boš povedala po resnici.« 

Ana je nekaj časa le jokala, potem pa je začela hlipajoče: 
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»Videla sem veliko torbic. Pa sem eno odprla in tam našla 

šminko. A, so me dobili! Spomnila sem se, da ne delam prav in 

da bom kaznovana. Hitro sem rekla, da sem Jana. Pa so mi 

verjeli, ker naju ne ločijo! Potem sem šminko spustila Jani za 

majico. Ostalo pa že veste!« 

Mala je delovala zelo odraslo, videlo se je, da prav ničesar ne 

obžaluje. Mami je bila zelo žalostna, zahtevala je od Ane, da se 

Jani opraviči. Rekla je: »Ana, reci Jani naj ti odpusti, da ne boš 

nikoli več naredila, kaj takega!« 

»Ne bom tega rekla! Ne bom! Spet je stekla v atijevo naročje. 

Mami jo je še in še silila, naj se opraviči. »Pusti jo na miru! Se je 

oglasil ati. »Saj ne boš več, kajne? No, ljubica zdaj pa se umiri 

in nikoli več ne naredi kaj takega!« 

Marijana je bila zelo razočarana in žalostna. Pričela jo je razjedati 

krivda, ki jo je storila Jani, ko jo je brez vprašanja kaznovala, 

čeprav jo je otrok prosil, naj ji verjame, da tega ni storila. 

Brez besed je hčerko vzela v naročje in ji začela razlagati: 

»Draga moja, Jana, moraš mi oprostiti, da sem bila krivična in 

sem te grdo kaznovala. Nikoli več se kaj takega ne bo zgodilo! 

Vedno se bom o vsem prepričala!« Stisnila je Jano k sebi in jo 

obsula s poljubi. Oči so se ji orosile in mala jih je začela brisati. 

»Mami, ne jokaj, saj bom pridna! Pa tudi Ana ne bo več kradla! 

Mami, boš videla!« 

Nataša je prekinila ta napad solza. Rekla je Jani, naj gre v 

kopalnico, da se pripravi za spanje. 

Marijana pa je odšla iskat Ano in Simona. Dobila ju je v hlevu pri 

živalih. Bila je kar huda: »Pojdi, Ana , se bomo pripravile, da greš 

spat!« 

»Mami, samo še malo! Potem pa bo šel z menoj oči, kajne?« 

»Ne, takoj pojdi v kopalnico! Ne izgovarjaj se in pojdi! Vidiš, ati, 

kako se obnaša, ker ve, da ima pri tebi potuho! O tem bova še 

govorila!« Odvihrala je za Ano, ki je stekla v kopalnico. 
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Čas je neusmiljeno tekel. Dvojčica Ana se je zelo spremenila. 

Postala je ljubezniva, kar malo preveč. Nataša jo je samo skrbno 

opazovala, saj je vedela, da je ta preobrat le zaigran. Mislila si 

je: »Sploh ne vem, kaj ta mala igralka skriva s svojim 

prilizovanjem. Kmalu so se pričele dogajati čudne stvari. Janine 

najljubše igrače so se kar pokvarile, knjige so ostale brez 

posameznih listov, oblačila pa raztrgana ali popackana s 

flomastri. Domači pa niso nikoli ugotovili kdo in kdaj to dela. 

Vsem je to ostala velika uganka, zato so vsi opazovali vedenje 

obeh deklic. Ati je celo osumil Jano in Simona. Vsi ostali pa se s 

tem niso strinjali. Saj so preveč dobro poznali značaj teh treh 

otrok. Po večji pozornosti vseh, so se dogodki pojavljali redko, a 

vendar so se. 

Najhujši dogodek pa je bil ta: 

Jana je zjutraj vstala, šla v kopalnico in se pripravljala, da se bo 

oblekla. Ana je še mirno spala. Ko se je Jana pričela česati, je 

naenkrat začela vpiti: »Mami, mami, Nataša, na pomoč!« Nataša 

je hitro stekla k njej. »Poglej moje lase! Nič več nimam dolgih na 

eni strani. Nekdo mi je odrezal cel čop! Kaj bom pa zdaj? Poglej, 

kako sem smešna!« 

Nataša je ostala brez besed, le deklico je stisnila k sebi. Ko je 

prišla mami pogledat, kaj se dogaja, je bila do konca 

vznemirjena. V svoji jezi je spoznala, da je to lahko naredila le 

Ana. Šla jo je budit. Pretegnila se je kot mucka in se obesila 

mamici za vrat. Odnesla jo je v kopalnico. Pustila jo tam pri Jani 

in Nataši. Ko ji je sestrica pokazala svoje lase, je bila zelo 

presenečena. Pričela jo je tolažiti: »Nič ne jokaj, saj bodo zrasli 

novi!« Med tem je šla Marijana brskat po Anini postelji. Pod 

jogijem je našla škarje, ker jih Ana še ni mogla odnesti v predal, 

kjer jih je vzela. Vse je poklicala in jim pokazala, kaj je našla v 

Anini postelji. Prebrisana deklica se je oglasila: »Zakaj pa si dala 

škarje v mojo posteljo, mami?« Marijana se je razjezila, hotela 

je, da Ana prizna svoje dejanje. Ampak ona nekaj časa govori, 

da tega ni storila. Potem začne kuhati mulo in trmasto molči.  

Marijana je poklicala Petra v sobo. Ko sta bila sama, je rekla: 

»No, vidiš, kam vodi tvoja pretirana ljubezen do Ane. Njena 
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žlehtnoba je vedno večja. Pa kako dobro zna vse skriti! Upam, 

da to ne bo raslo z njo! Obe imam zelo rada, a vseeno Jana 

preveč trpi. Povej mi, kako naj kaznujem Ano? Nekaj si moram 

izmisliti! Samo, kaj! Dala bi jo v vrtec, a zakaj, saj gresta jeseni 

v šolo. Komaj že čakam, da gresta v svet in tam bosta spoznali, 

da se moraš za uspeh potruditi. Ne tako kot naša Ana, ko ji ati 

vedno vse da in vse neumnosti oprosti!« 

»Priznam, da delam napako! Ampak Ana je priliznjena kot mucek 

in vedno zna potrkati  na moje srce. Obljubim ti, da bom skušal 

biti manj popustljiv. Saj imam tudi Jano srčno rad, a ona nima 

nobenih problemov. Z dobro voljo in pridnostjo si vse uredi 

sama.« 

Vstopil je Simon. »Mami, ti lahko nekaj povem? Z Natašo sva se 

zmenila, da moraš zdaj tudi Ano postriči!«  

»Dober predlog! Obe bom postrigla, da zravnam lase po tistem, 

kar je Ana naredila Jani! Dobro, dobro, Simon!« 

Zdaj pa se je začela prava drama. Ko je Ana slišala, kaj misli 

narediti mami, je začela kričati, noreti, brcati in vpiti kot, da se 

ji je zmešalo. 

»Ne, ne dam svojih lepih las! Ne, ne dam! Ves cirkus je prekinil 

ati. 

»Vidiš Ana, ti si postrigla Jano, zdaj boš pa tudi ti izgubila del 

svojih las, da boš imela ravno tako dolge kot sestra! Zapomni si, 

da se na svetu vse plača! Kdor drugemu koplje jamo, sam pade 

vanjo! Pa še tole si dobro zapomni! Kar boš slabega naredila 

sestri, bomo isto mi tebi! Dokler boš delala slabe stvari in zraven 

še lagala, me ne pridi prosit za nič več. Zaenkrat od mene ne 

dobiš nič več!« 

To je zaleglo in deklica se je umirila. Mami je rekla Nataši naj 

vzame škarje in najprej postriže Ano. Ta je mirno sedela na stolu, 

po licih pa so ji tekle debele solze. »Mami, pustite jo, ne postrižite 

ji lepih las! Le meni jih dajte! Poglejte, kako je žalostna!« 
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»Ne, Jana, vem, da si dobra! Ampak Ana mora pojesti vročo 

juho, ki si jo je skuhala!« Ana je vse skupaj poslušala in nazadnje 

Jani pokazala jezik. 

Obe deklici so postrigli in konec je bilo Janinih sanj, da bo nosila 

rep, kito, čopka ali dve kitki. Ana je privoščljivo rekla sestri: »No, 

zdaj pa imaš, ko si ne boš mogla več izmišljevati, kako naj naju 

počešejo.« 

Ob tej pripombi so se Marijana, Peter in Nataša pomenljivo 

spogledali. 

Prišel je čas, ko sta dvojčici dopolnili 6 let in sta bili tik pred 

vstopom v šolo. Mami se je bala kako se bosta znašli, saj bo 

Simon hodil v Železnike, ker bo začel hoditi v peti razred. 

Jana se je zelo veselila šole, Ana pa prav nič. Raje bi bila doma, 

kjer ji ni bilo treba preveč ubogati, saj jo je oči še vedno razvajal. 

Bil je prvi šolski dan in mami je pospremila deklici v šolo. Že 

takoj prvi dan je Jana osvojila svojo učiteljico. Ko jih je vprašala, 

če bi kdo kaj povedal ali zapel, je ona vstala, šla pred tablo in 

korajžno zapela pesmico: Meljem, meljem kavico…. Vsi so ji 

ploskali, učiteljica pa jo je pobožala po laseh. Seveda se je poteh 

hotela dokazati tudi Ana. Stekla je k tabli in začela peti Medvedek 

ni bolan…. Učiteljica jo je pohvalila, a je rekla: »Lepo si zapela! 

A za drugič si zapomni, da moraš dvigniti roko. Šele, ko ti 

dovolim, da govoriš, mi povej, kaj bi rada. Za danes naj bo! 

Ampak, to si zapomni, to je šolski red!« 

Ko so se čez dobri dve uri vračale domov, je Ana rekla: 

»Učiteljica Marija je pa smotana, jaz jo ne maram!«  

»Zakaj pa ne? Meni je pa zelo všeč, mislim, da jo bom imela zelo 

rada!« je rekla Jana. Še sta se pričkali, dokler ni prepira prekinila 

mami. »No, no ne prepirajta se! Tista, ki bo pridna, bo imela, 

jasno, rada učiteljico, pa tudi učiteljica njo. Kdor pa ne bo ubogal 

in bo kar naprej nagajal, tega bo morala učiteljica naučiti, da bo 

boljši. Seveda, tudi s kakšno trdo besedo. Zato le pazita, da se 

bosta držali šolskega reda in vse bo dobro!« 
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Simon in Jana sta pridno delala naloge in se učila sproti. Zelo 

rada bereta. Večni problem pa je bila Ana, ki jo je bilo vedno 

treba iskati in prositi, naj napiše nalogo. Največkrat je ta 

pregovarjanja opravila mami. 

Nataša zdaj dopoldne ni imela kakšnega posebnega dela. 

Pogovorila se je z Zalokarjevima in dovolila sta ji, da si poišče 

službo vzgojiteljice. Dovolila sta ji, da je stanovanje pri njih 

obdržala, lahko ga bo tudi obnovila. Popoldne bo pa malo 

pomagala pri nalogah, posebno Ani. Z vsem se je strinjala in bila 

hvaležna, da še vedno lahko ostane pri njih.  

Takoj naslednji dan je šla v Železnike. Imela je veliko srečo, saj 

so pravkar poslali razpis za vzgojiteljico, ki bo nadomeščala 

delavko, ki ima rizično nosečnost. Podpisala je pogodbo do izteka 

porodniške. Okvirno so izračunali naj bi bila za 20 mesecev. 

Poklicala je svojega fanta Marka, ki je za določen čas delal v 

Železnikih v šoli, kot profesor glasbenega pouka. Vodil je tudi 

pevski zbor šole. Domenila sta se, da se ob 12. uri dobita v bifeju 

ob šoli. Počakala bosta še Simona, da ga bosta odpeljala domov.  

Ko je Marko prišel, je našel Natašo zelo veselo. Takoj je vedel, 

da ji je uspelo. Pričela sta se pogovarjati celo o poroki. Morda bi 

pa Zalokarja dovolila, da oba stanujeta pri njih, saj stanovanje 

je dovolj veliko. Sklenila sta, da bi najprej malo počakala, nato 

preuredila stanovanje, nato pa se poročila. Pouka je bilo konec. 

Simon je pritekel skozi vrata in ju zagledal. Tekel je do njih in 

naravnost Nataši v naročje. Odšli so domov. 

Dvojčici sta uspešno končali prvi razred. Jana z najboljšim 

uspehom v razredu, Ana pa ni bila tako uspešna. Jana je prinesla 

polno pohval o branju, pisanju, recitiranju. Njena sestra pa je 

bila najboljša v glasbi. Njen čisti sopran je zvenel, kot bi peli sami 

angelci. Pela je v šolskem zborčku in v cerkvenem zboru. Čeprav 

so peli mladinci, so vključili tudi Ano. Jana za sestro ni preveč 

zaostajala, ampak raje je imela pisano besedo, kot petje. Cela 

Sorica je govorila o dvojčicah, ki sta osvojili srca ljudi. Marsikdo 

je težko pojedel krhelj v grlu, ko je slišal zanju, a nihče ni upal 

nič reči. Saj so Zalokarjevi priljubljeni, ker so za vsakega srčno 

dobri. 
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Le jezična opravljivka Mica jih ne mara. Jezi se nanje: »Bodo že 

padli na tla, ker si preveč obetajo od teh smrkelj. Bog ve, kaj se 

še lahko zgodi. Jaz verjamem, da se bo!«  

Ker vaščani vedo, da Zalokarjevi ne marajo čenč, jim nihče noče 

povedati, kaj o njih klepeta Mica. 

(se nadaljuje)                                                
 Olga M. Kepic 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Prisrčno pozdravljeni: 
 

 

ga. Jerica Čelik, ga. Marija 
Bobnar, ga. Ljudmila Hladnik,  

g. Peter Balantič,  
      ga. Marija Marta Aljančič,  

ga. Antonija Ojsteršek, g. Marijan Franc Pajek,  
ga. Ana Gašpirc; v enoti Naklo  g. Silvester Ahčin, g. 

Marijan Jožef Pecher, ga. Marija Sušnik,  
ga. Dragomira Hafner. 

 
 

Poslovili so se: 
 

ga. Marija Fidelj, ga. Ivana Srečnik - sprejem v drug Dom, 
ga. Angela Peterc, g. Pavel Grašič, ga. Ljudmila Preširen, 
g. Janez Snedec, g. Vinko Plevel, ga. Elizabeta Drobun, 

ga. Pavla Ferencek, g. Jožef Bakovnik; 
v enoti Naklo g. Jože Prašnikar - odšel domov,  

g. Stanislav Primožič - sprejem v drug Dom,  
ga. Marjeta Jarc, ga. Alojzija Matjaž - sprejem v drug 

Dom. 
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Aktivnosti in dogodki v septembru 

- enota Preddvor - 

  

 

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

o telovadba – od ponedeljka do petka 
o BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek  

o glasbene urice z Aleksandro - ponedeljek 

o ročna dela – ponedeljek in četrtek 
o vadba Žoga Bend – ponedeljek  

o skupine za samopomoč - torek 

o knjižnica - sreda  

o vaje za vadbo spomina – sreda 

o šah - sreda 

o biljard – četrtek  

o skupinsko reševanje križanke - petek 

o molitvena ura - petek 

o računalniške urice – individualno po dogovoru 

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali  (Ambasadorji nasmeha 

in Tačke pomagačke) 

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 

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

SPREHOD do jezera Črnava in druženje ob kavi 
četrtek, 8. september dopoldne 
__________________________________________________ 
IZLET – voden ogled rojstne hiše Janeza Jalna v Rodinah 
in ogled nordijskega centra v Planici 

četrtek, 15. september 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
četrtek, 22. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
sreda, 28. september ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
___________________________________________________________ 
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KONCERT LADA LESKOVARJA in  

prireditev ob Mednarodnem dnevu starejših 
četrtek, 29. september ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI -  
Bralna srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
za datum se še dogovarjamo 
_________________________________________________________________________________________ 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

 
Aktivnosti in dogodki v septembru 

– enota Naklo -  

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 

o skupina Lastovke - ponedeljek 

o molitvena ura - četrtek 

o ročna dela - petek  
o vadba Žoga Bend  

o vaje za vadbo spomina  

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali  (Tačke pomagačke) 

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 

o BioSinhron skupinska terapija 

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

MAŠA  
četrtek, 1. september ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 5. september ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
SPREHOD in druženje ob kavi s prostovoljci  
torek, 6. september dopoldne 
_____________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 20. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo  
__________________________________________________ 
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TOMBOLA 

torek, 27. september ob 10.30 uri v avli enota Naklo 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI -  
Bralna srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
za datum se še dogovarjamo 
_________________________________________________________________________________________ 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 
 

 
 

 
 

V življenju ni pomemben samo prihod na cilj -  
pomembno je tudi samo potovanje,  

za kaj si vzameš čas,  
česa se ne tej poti naučiš in kaj doživiš. 

 

M.S. Fortaine 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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. 


