
1 
 
  



2 
 

Iskrene čestitke stanovalcem, ki praznujete  
v decembru! 

 
 

enota Preddvor 
 

ga. Cecilija Kuralt 
ga. Ivanka Mali 

g. Alojzij Ravnihar 
ga. Ivana Eržen 

ga. Lucija Jošt Mubi  
ga. Neža Maurer Škofič 

ga. Hilda Pirih 

 

 
 

enota Naklo  
 

g. Pavel Janc 
ga. Štefanija Žibert 

ga. Lucija Šubic 
ga. Marija Križnar 

ga. Kristina Bertoncelj 
ga. Marinka Petrinjak 
g. Metod Erznožnik 

ga. Frančiška Pogačar 
ga. Jana Vertovšek 

ga. Ivana Udir 
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Ko se prevesi 

 

Pride malodušen večer, 
ko poprosiš hčer: 
»Ne puščaj me same!« 
Lica ti gorijo od sramu 
in od resnice: 
njena moč 
si obeta drugačen večer … 
 
In začutiš, 
da si otrok svojega otroka. 

 

Neža Maurer 
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Utrinki 
 

 

Obisk upokojencev iz Poljanske doline 

 

Obiskali so nas upokojenci iz Poljanske doline, da nam skrajšajo 

dopoldanske urice s svojo domiselno zabavno predstavo. Vsak je 

predstavil delček svojega vsakdana. 

Odšli smo na obisk gora – bilo je lepo in vsi smo verjeli, saj smo 

včasih radi hodili v hribe in uživali naravo. Tudi s kolesom smo 

prevozili marsikatero popoldne in se trudni in zadovoljni vrnili v 

svoj dom. Da, bili so lepi, polni dnevi, ki so nam dajali moč ob 

premagovanju raznih problemov. Tako je bil pogled na življenje 

bolj poln in življenje ob pesmi je lepše. Lažje smo poprijeli za 

delo in dopolnili svoje dni z veseljem in srečo.  

 

 



5 
 

No, pa tudi danes nam ni hudega, vsaj ob tako prijetnih 

doživetjih.  

Hvala, dragi upokojenci! 

Želimo vam, da vam v vaši dolini še dolgo svetilo sončece, da 

boste trosili vašo dobro voljo tudi starejšim okrog sebe. 

 

P. M., stanovalka 

 

Upokojenci iz Poljanske doline so nas nagovorili z naslednjimi 

Pavčkovimi verzi: 

 

 

Tone Pavček 

 

So dnevi, so leta in so pomladi,  

ko se imamo preprosto radi;  

so trenutki, ko je treba na novo začeti 

in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti. 

 

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;  

ta svet je lep, če nekoga rad imaš,  

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli;  

ta svet je lep, če si človek do ljudi. 
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Prižgimo si lučke 

Nastop učencev Waldorfske šole Ljubljana OE Gorenjska 
 

Vstopili smo v jesenski čas, 

ko nas sončni žarki ne 

grejejo več tako močno in 

so dnevi krajši ter noči 

daljše. V tem času naša 

bivališča razsvetljujejo 

druge lučke.  

To je tudi čas, ko 

praznujemo praznik 

svetega Martina, ki je sicer 

bolj znan po spreminjanju 

mošta v vino.  

Legenda pravi, da je bil 

sveti Martin rimski vojščak, 

ki je nekega hladnega 

večera na poti domov z 

bojišča ob mestnem obzidju srečal prezeblega berača. Zasmilil 

se mu je. Svoj dolg plašč je presekal na pol in polovico dal 

beraču. Njegovo dejanje nas ob vsakoletnem praznovanju 

martinovega vzpodbudi, da v sebi poiščemo dobroto in jo delimo 

z drugimi. 

Učenci so stanovalce v Domu Naklo obiskali v ponedeljek, 13. 

novembra, v večernih urah in z lepimi svetilkami, ki so jih izdelali 

sami, in z njimi delili čas in lepe pesmi.  

Skupni večer je razsvetlili jesensko temo. 

 

Waldorfska šola Ljubljana OE Gorenjska 
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Martinovanje – krst mošta v vino s člani Društva 

ljubiteljev vina Šenčur 

Skupno reševanje križanke, ki sta jo sestavili stanovalki 

Ivana Marinšek in Marija Bliznac 
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Srečanje s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo  

ob Brain Gymu, telovadbi za možgane, in ugankah 
 

 

 

Poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 

- naštejte pet najbogatejših ljudi na svetu 

- naštejte zadnjih pet zmagovalcev na tekmah svetovnega 

pokala v smučarskih poletih 

- poskusite se spomniti imena zadnjih petih Miss Slovenije 

- naštejte deset oseb, ki so dobile Nobelovo nagrado ali 

Pulitzerjevo nagrado 

- naštejte vsaj pet dobitnikov Oskarjev za najboljšega 

igralca ali igralko zadnjih pet let 

No, kakšen je rezultat? 

Bistvo je v tem, da si večina izmed nas ne zapomni včerajšnje 

senzacije. Saj ti, ki se jih niste mogli spomniti ali pa se samo 
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niste mogli spomniti njihovih imen, niso zgube; govorimo o 

najboljših na svojem področju. Ampak aplavz utihne. Slava 

zbledi. Nagrade izgubijo svoj sijaj. Dosežki se pozabijo … 

 

Zdaj pa še en (podoben) kratek kviz, za dosego boljših 

rezultatov: 

- spomnite se vsaj treh učiteljev, ki so vam kdaj pomagali v 

šoli 

- naštejte tri prijatelje, ki so vam pomagali, ko vam je bilo 

res hudo 

- spomnite se pet oseb, od katerih ste se naučili kaj 

pomembnega 

- spomnite se nekaj oseb, ki so povzročile, da ste se počutili 

pomembni 

- pomislite o petih ljudeh, s katerimi se radi družite 

 

Ste takoj znali odgovoriti na vsa vprašanja? 

Ali vam je sedaj lažje? 

 

In še nauk tega kviza:  

Ljudje, ki naredijo vaše življenje bogato in drugačno, niso tisti z 

najvišjimi diplomami ali najboljšimi rezultati, niti tisti z največ 

denarja ali najvišjimi nagradami. To so vsakdanji ljudje, ki jim 

je veliko do vas, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z vami. Zato 

nikdar ne pozabite teh ljudi! 

 

Izbrala B. Bizjan, Dom Petrovo Brdo 
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Spomini na oktober 

 

Če ravno je že mesec oktober mimo, sem se spomnila več let 

nazaj, kako je bil ta mesec vedno kot kaka prelomnica v mojem 

življenju.  

Prvič, ko sem kot petnajstletna deklica iz male Prleške vasice, šla 

v mesecu oktobru v velemesto Dunaj. Tam sem ostala par let do 

velikega bombnega napada. Srečo sem imela, ostala sem živa in 

ne ranjena. Za kratek čas sem se vrnila domov, kjer sem si 

nabirala izkušnje v gostinstvo.  

Po več letih sem spoznala svojega partnerja, s katerim sva si 

uredila dom v Bosni. Nato so 27. oktobra po javnih občilih 

poročali, da se pripravljajo borbe. Zapustiti sem morala dom in 

se podati na neznano pot. Še danes ne vem zakaj in proti komu 

so bile borbe. Če ravno smo prej vsi skupaj mirno živeli v sožitju 

v malem zgodovinskem mestu Jajcu.  

Do mirne Slovenije sem potovala 14 dni. Kratek čas sem ostala 

pri sorodnikih. Meseca oktobra sem bila sprejeta v dom Starejših 

občanov Preddvor. Tukaj sem še danes, zelo sem zadovoljna, 

srečna, saj lepo skrbijo za nas starejše. 

B. M., stanovalka  
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Mandala 

Beseda mandala izhaja in prihaja k nam iz staroindijskega jezika 

iz daljne Indije in nam prikazuje lepoto in popolnost te dežele.  

Pravir ali vsa ljubezen je v središču mandale, ki je lahko pravir 

oblikovanja naše osebnosti. Zato nam kaže nezavedno združeno 

naš ego, ki ustvarja in se ustavlja v mirovanje in srečo.  

Vsak posameznik vidi ob kreativnosti zaupanje v svoje delo, ki 

nas pritegne pri izpolnjevanju svojega dela s srečo in 

zadovoljstvom. 

Kako pobarvati? Prepusti odločitev svoji razgledanosti in 

harmoniji in ugotovil boš, ali je pogled jasen in odločen.  

Mandale so se nam priljubile in tudi res je, da si ob ustvarjanju 

le teh miren in srečen.  

Z ozirom na to izkustvo vam priporočam – ustvarjajte z 

mandalami in našli boste mir in zadovoljstvo. 

 

P. M., stanovalka 

 

 

Barvni krog: katere barve »pašejo« skupaj? 

O barvah in njihovem kombiniranju smo se učili v osnovni šoli - 

spomnite se na barvni krog!, kar pa je že tako dolgo nazaj, da 

se je težko spomniti. Pa vendar je dobro to znanje obnoviti, še 

posebej takrat, ko se odločate, katere barve boste uporabili v 

svojem domu. 

Teorija barv je skupek načel, ki jih uporabljamo pri ustvarjanju 

harmoničnih barvnih kombinacij. Za vizualno ponazoritev 

odnosov med barvami se v teoriji uporablja barvi krog, na 

katerem so barve razporejene glede na njihovo valovno dolžino. 
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Primarne barve so rdeča, modra in rumena, ki jih ne moremo 

dobiti z mešanjem drugih barv. Če primarne barve med seboj 

mešamo, pa dobimo sekundarne barve: vijolično, zeleno ter 

oranžno. Če jih mešamo še naprej, dobimo tercialne barve … 

Za uspešno uporabo barv moramo vedeti, kdaj so različne barve 

med seboj harmonične, kdaj »pašejo na kup in se ne tepejo«, o 

čemer nas učijo tako imenovane barvne sheme, ki jih prikazuje 

barvni krog. 

 

Fotolia  

 

Monokromatska shema 

Če se odločite, da boste na primer v spalnici uporabili zgolj eno 
barvo v svetlejših ali temnejših odtenkih, ste se odločili za 
enobarvno ali monokromatsko shemo. Tu zagotovo ne morete 

udariti mimo, saj se bodo odtenki med seboj zagotovo ujemali, 
pa tudi mešanje izbrane barve z belo je precej enostavno. Se pa 
zna zgoditi, da bo takšna soba resnično monotona ter 
dolgočasna, kar vam ne bo všeč. 

 

Analogna shema 

Analogna shema je dobila ime po analogni uri, torej tisti na 
kazalce, pri njej pa se uporabi dve barvi, ki sta na barvnem krogu 
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sosednji: na primer rumena in zelena, rumena in oranžna, modra 

in vijolična … Ko pričnete z dekoriranjem prostora, se najprej 
odločite, katera od dveh barv bo »glavna« in katera »podrejena« 
oziroma uporabljena zgolj za manjše poudarke ter poživitev. 
Tako bo soba še vedno videti umirjena, vendar pa ne bo več 
dolgočasna. 
 

Komplementarna shema 

Komplementarni barvi sta tisti, ki si na barvnem krogu stojita 
nasproti. Najbolj prijeten učinek boste dosegli, če boste pri tem 
hkrati dali skupaj še toplo in hladno barvo: na primer 
modrozeleno z rdečo, saj boste tako ustvarili še večji kontrast. 
Tudi pri tej odločitvi vam priporočamo, da eno barvo izberete za 
prevladujočo, njej komplementarno barvo v svetlejših in 
temnejših tonih pa zgolj za manjše stvari ali poudarke. Ta 
kombinacija barv pritegne največ pozornosti, vendar pa se je pri 
njej zelo lahko zmotiti – ko v trgovini kupujete barve, namreč na 
podlagi prikaza barve na embalaži ne morete biti gotovi, da barva 
v resnici ne bo nekoliko drugačna. 
 

Razširjena komplementarna shema 

To barvno ujemanje je nadgradnja komplementarne sheme, le 
da tu ne uporabimo zgolj dveh barv, ki sta si nasproti, temveč 
na eni strani tudi sosednje (analogne) barve. Tudi s takšno 
kombinacijo boste dosegli zelo kontrasten učinek, vendar pa bo 
kljub živahnosti deloval nekoliko bolj umirjeno. Seveda je tu še 
nekoliko težje »zadeti« prave barve. 
 

Trojna shema 

V trojni shemi se med seboj ujemajo tri barve, ki so na barvnem 
krogu enako oddaljene ena od druge. Dekoraterji ta princip zelo 
radi uporabljajo, saj ponuja barvno ravnotežje, hkrati pa 
ustvarja živahnost in izredno barvno bogastvo. Barve si med 
seboj niso tako kontrastne kot pri komplementarni shemi, pa 
čeprav so si med seboj popolnoma različne. 
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Dvojna komplementarna shema 

Pri tej shemi se uporabi štiri barve, izmed katerih sta si po dve 
med seboj komplementarni oziroma na barvnem krogu 
nasprotni. Takšna kombinacija sicer nudi uporabo kar štirih 
izhodiščnih barv, vendar pa je zelo težko najti pravi izbor ter 
najlaže »udariti mimo«, saj je za dobro ujemanje potreben 
izjemen estetski čut. Če niste ravno oblikovalec ali slikar, ki ima 
barve »v malem prstu«, vam takšno kombinacijo seveda 
odsvetujemo.  
 
 

Vir: http://marmelina.si/kot-iz-skatlice/urejanje-doma/barvni-krog 
 

 
Izbrala P. M., stanovalka 

 
 

Pobarvajte svojo mandalo … 

 

  

http://marmelina.si/kot-iz-skatlice/urejanje-doma/barvni-krog
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Varčevanje – šparanje 

Varčevati pomeni omejevati stroške. V našem Domu jih lahko 

omejujemo tako, da: 

- ugašamo luči v sobi in v skupnih prostorih za seboj in za 

drugimi, če ni potrebe, 

- zapiramo pipe čim se umijemo, da voda ne odteka in 

povišuje porabo (na števcu), 

- ne uporabljamo dvigala ali pritiskamo klicno stikalo po 

nepotrebnem, če pa stopimo peš, koristimo sebi, svojemu 

organizmu (ker se premalo gibamo),  

- zračimo sobo pozimi le za krajši čas, da se toplota zatem 

laže razširi v prostor, 

- ne nadlegujemo osebja, če res ni potrebe; toda pohval za 

njihovo strpno in naporno delo se pa le poslužujmo. Graje 

se izogibajmo, če zares ne presega meja, 

- še drugi stroški so, le pomisli sam/a, kakšni in kateri in 

povej naprej. 

 

Porečeš! Zakaj naj to počnem, saj teh stroškov ne plačam jaz? 

Res, plačuje jih Dom!  

 

Toda poglej, kaj je v resnici s temi skupnimi stroški, ki se »mene 

ne tičejo«. Tako, kakor nastajajo, jih Dom evidentira, sešteva, 

ter poplača izvajalce. Toda kako, če mu zmanjka sredstev za 

poplačilo vseh? Takrat mora poiskati dodaten vir. Preproste 

rešitve najbrž ni, težko pa najde nekoga, ki bi bil pripravljen 

pokriti nastalo razliko. Zagotovo išče tudi rezerve, vendar ko vse 

izčrpa je prisiljen poiskati še druge možnosti. Ena, morda edina, 

smo mi prebivalci. Zato nastalo razliko preračuna in porazdeli na 

vsakega izmed nas (kajpak tudi name). Temu sledi zvišanje cene 

mojega (našega) bivanja in že v naslednjem mesecu so povišani 

računi, ki jih moram(o) poravnati. Običajno takšna višina ostane 

za vse naslednje mesece, znižanja so izjema. Iz prakse poznamo 
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in nadejati se je ponovnih povišanj; ja, glede na to, v kolikšnem 

času se stroški ponovno povišajo.  

Tako na kratko. In zaradi napisanega, je nujno varčevati. 

Nekaterim posameznikom resda plačujejo bivanje svojci ali pa 

občina. A zavedati se je treba, da posamezni svojci s težavo 

sprejmejo povišanje, ki ga plačujejo iz lasnih dohodkov direktno 

Domu ali pa preko davkov v državno blagajno. 

Zatorej! Naj le pomislim; naj mi ne bo vseeno, če se osvestim in 

pokažem lastno ravnanje, svoj lasten ponos, pokažem svoj 

odnos do naših skupnih stroškov – lastnine. 

Prav zato bom stopal zravnan - samozavestneje v novo sončno 

jutro! 

P. L., stanovalec 
 

 

Nordkapp 

 

Zamisel za ta prispevek se je porodila na eni izmed aktivnosti 

Doma, na »Vaji za spomin«. Še pojasnilo: za ime Nordkapp, 

Slovenci običajno izpuščamo zadnji P, tako je tudi tu napisano po 

naše, tj. Nordkap. 

Nordkap, imenovan tudi Severni rt, leži na severu Norveške nad 

Atlantskim oceanom, na 307 metrov visoki prepadni pečini, na 

otoku Mageroy . Tu so postavili veliko kroglo, magični globus, ki 

simbolizira zemeljsko oblo. Ob njej se udeleženci fotografirajo, 

kot dokaz in za spomin. Pod morjem je veliko naravnega 

bogastva, to je nafta in zemeljski plin. Danes je Nordkap 

edinstvena turistična privlačnost z velikim in dragim središčem, 

kjer je na ogled več razstav o zgodovini in osvajanju severnega 

tečaja, kapela posvečena vsem veram na svetu, muzej, tu 

predvajajo filmske predstavitve, tu je pošta s posebnim žigom, 

tudi posebno diplomo dobi vsak udeleženec, kot potrdilo, da je 
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bil tam, itd. Kajpak je vse treba plačati, vse je komercialno 

naravnano, cene so visoke.  

Nordkap obravnavajo le kot najsevernejšo točko celinske Evrope, 

zato ker prava najsevernejša točka leži nekoliko severneje, 

zaokroženo 2 km, kamor vodi le peš stezica, nekoliko niže, z avto 

ceste. Od arktičnega kroga je oddaljen 514 km, od južnega 

tečaja pa okoli 2100 km. 

Do Nordkapa lahko pridemo s Švedske, Rusije ali Finske. Vse poti 

vodijo do ceste E6. Ko po njej nadaljujemo, pridemo do zaliva 

Mageroysund. Tu se cesta nenavadno zanimivo spušča in vodi 

skozi 6,9 km dolg tunel. Na sredini je za 212 m globoko pod 

gladino Berentsovega morja in pripelje na otok Mageroy. Do leta 

1999 je turiste po tamkajšnjem kanalu prevažal trajekt, tedaj pa 

je bil zgrajen ta tunel, ki je terjal veliko sredstev in časa.  

Za obiskovalce je verjetno Nordkap najzanimivejši zlasti zaradi 

polnočnega sonca, od 11. maja do 31. junija. Zaživi predvsem 

okoli polnoči, saj polnočno sonce pričara dnevno svetlobo. Tod je 

tako rekoč, v tem času, čez ves dan svetlo, v nasprotju s časom 

polarne noči, ko je ves dan temno. To pa traja tam od 18. 

novembra do 24. januarja. 

Če tja prihajamo s Finske, se na poti srečujemo z zanimivostmi, 

kot so jezera, cerkve, skakalnice, jeleni ... Jeleni se v tropih celo 

po cesti sprehajajo tako brezbrižno, da zaustavljajo promet. Prav 

tako srečujemo posebne atraktivnosti ob vračanju preko 

Švedske. Predvsem je tam izjemna lepota prepadnih sten otokov 

Lofoti (ti privabljajo številne alpiniste), nešteto fjordov, zahtevna 

smučišča (speljana z zasneženih vrhov vse do morja). Zanimiva 

je tudi cesta, ki ob slikovitih zalivih pripelje skozi vasico, katere 

ime zaznamuje le ena sama črka »A«; pa rdeče pobarvane hiše 

(nekatere prekrite z zemljo in porasle s travo), pa lesena stojala 

na katerih sušijo ribe … Ja, zares zanimivo.  

Peter Leban, stanovalec 
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Koline 

 

Bližajo se mrzli dnevi, v kratkem pa se nam približuje tudi prava 

zima, ki nam bo prinesla sneg. Sneg nekaterim prinese veliko 

veselja s smučanjem, mene pa sneg ni nikdar nič razveselil, več 

veselja pa je bilo pri hiši, ko smo klali prašiče. Kljub temu, da 

sem bila še majhna, sem se tega zelo razveselila. Bilo je precej 

priprav. Najprej je šla teta po palice, oziroma špilje, in to daleč 

v gozd, kajti klobase je bilo treba zašpiliti. 

Čakali smo mesarja in vsak je imel že pripravljeno svoje delo. 

Nekateri so bili pripravljeni, da ga bodo držali jaz pa sem lovila 

kri v veliko skledo.  

Takrat me to delo ni nič motilo, danes pa bi me.  

I. M., stanovalka 

 

 

 

 

  

 

 

  

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.rsg.si/images/01FOTO/KMETIJSTVO/SVINJA.jpg&imgrefurl=http://www.rsg.si/?p=2764&docid=SOytravCuSj2qM&tbnid=UpF8H7496GV51M:&vet=10ahUKEwidoZ3vkc3XAhXDB5oKHbZnCzIQMwhoKCQwJA..i&w=810&h=608&bih=874&biw=1280&q=koline&ved=0ahUKEwidoZ3vkc3XAhXDB5oKHbZnCzIQMwhoKCQwJA&iact=mrc&uact=8
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Zdravilni ognjič 
 

Zaradi mnogih zdravilnih učinkov spada ognjič med zelo 

dragocena zdravilna zelišča. Po učinku je zelo podoben arniki, 

predvsem kot zelišča za rane, vendar je še bolj zdravilen. Kot 

ljudska imena se uporabljajo: ognjec, vremenar, smrdljivka, 

vrtni ognjič. 

Ognjič je enoletna rastlina. 

Ima do 60 cm visoko dlakavo 

steblo. Do štiri centimetre 

cvetni koški so oranžno 

rumene barve. Če je rastlina 

po sedmi uri zaprta, baje 

napoveduje dež. Cvetni koški 

se zjutraj odprejo in zvečer 

zaprejo.  

Rastlina je značilnega vonja in okusa ter aromatična. Cveti od 

junija do konca oktobra, vendar so najlepši cvetovi v juliju in 

avgustu. Najraje raste na soncu, sicer je rastlina glede kakovosti 

tal skromna. Raste v Sredozemlju in na Kanarskih otokih.  

Zaradi mnogih zdravilnih učinkov spada ognjič med zelo 

dragocena zdravilna zelišča. Sveža rastlina ima posebno oster 

vonj, okus je grenkoben. Ognjič uporabljamo za grgranje pri 

vnetjih v ustni votlini in žrelu. 

Mazilo iz ognjiča uporablja ljudska medicina že zelo dolgo in tudi 

za veliko bolezni, ker obnavlja celice, naj ne bi manjkalo v 

nobenem gospodinjstvu. Uporabljamo ga pri krčnih žilah, vnetju 

ven, ozeblinah, glivičnem obolenju stopal, krastah v nosu.  

Čaj iz ognjiča čisti kri, obnavlja celice, pomaga zdraviti nalezljivo 

zlatenici in s tem tudi jetrna obolenja, pomaga pri virusnih 

obolenjih in izločanju bakterij, je milo odvajalno sredstvo. 
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Ognjič je vsesplošno zdravilen in razširjen v uporabi za 

medicinske in farmacevtske namene. 

Vir: Povzeto iz revije VIVA, julij 2017, št. 284 

IMM, stanovalka 

 

Križanka 
 

Ob petkih se stanovalci v Domu v Preddvoru zberemo v delovni 

terapiji in skupaj rešujemo križanke. Ker nas je več – več glav 

vse ve – navadno rešimo vsa gesla. Včasih pa nam je geslo tudi 

izziv v smislu, ker se ga težje spomnimo, da izvemo nekaj 

novega ali se o besedi pozanimamo, kaj pomeni. 

Navadno zaprosijo mene, da preko računalnika in spletnih strani 

poiščem besedo in o njej pripravim prispevek za Klas.  

Na enem od zadnjih srečanj smo v križanko morali vpisati 

začetnici imela Ivan Dornik. Zanimalo nas je, kdo je to. Poiskala 

sem na spletu in našla, da je Ivan Dornik jezikoslovec, pisatelj in 

prevajalec rojen v Kamniku. 

 

 

Ivan Dornik 

jezikoslovec, pisatelj, prevajalec 

 
Slovenski jezikoslovec, pisatelj in prevajalec Ivan Dornik se je 

rodil leta 1892 v Nevljah pri Kamniku. Kot otrok je živel v 

siromašnih razmerah, ki so se še poslabšale po nesreči v 

kamniški smodnišnici, ki mu je vzela očeta. Po končani osnovni 

šoli v Nevljah in Kamniku se je vpisal na škofijsko gimnazijo v 

Šentvid pri Ljubljani, kjer je leta 1913 maturiral. Slovenski in 

latinski jezik je študiral v Gradcu, vendar doktorata zaradi 

finančnih težav (ni imel denarja za takso) ni mogel zaključiti. Po 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikoslovec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisatelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prevajalec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nevlje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovna_%C5%A1ola
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovna_%C5%A1ola
http://skg.stanislav.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entvid_pri_Ljubljani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Matura
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenski_jezik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Latinski_jezik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gradec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doktorat
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nastanku jugoslovanske države je študij nadaljeval v Zagrebu in 

leta 1919 doktoriral. 
 

Kot srednješolski profesor je med letoma 1917 in 1919 služboval 

na realki v Ljubljani. Leta 1919 je dobil delo na trgovski šoli v 

Celju, kjer je ostal štiri leta. V tem času se je tudi poročil. Med 

letoma 1923 in 1924 je poučeval na Prvi državni gimnaziji v 

Ljubljani, nato pa je bil premeščen v Kruševac v Srbijo. Ker ni 

uspel dobiti stanovanja, je njegova družina ves ta čas živela v 

Nevljah. Šele ko je leta 1926 prišel v Maribor, je po dveh letih 

iskanja stanovanje vendarle dobil in se ustalil. Med drugo 

svetovno vojno je bil izseljen v Srbijo. Po vojni se je vrnil v 

Maribor, kjer se je tudi upokojil. Umrl je leta 1968. 

Že kot gimnazijec je pod psevdonimoma 

Selimir Selko in Bogdan Selimir objavljal 

prve literarne poskuse v dijaških listih 

Zora, Mentor in Gorenjc. Leta 1915 se je 

v osrednji katoliški reviji Dom in svet 

vendarle podpisal s pravim imenom in 

objavil dve pesmi (Pesem, Večer) in črtico 

Pot materine duše. S kratko prozo se je v 

tej reviji oglašal do leta 1922. Naslednje 

leto (1923) je objavil zbirko kratkih 

povesti za mladino Pasijonke. Leta 1930 

so izšle še črtice Brez oči. V letih 1915 in 

1918 so nastale tudi literarne študije. 

Po letu 1922 je pričela njegova pisateljska žilica vse bolj usihati. 

Po navedbah Janka Glazerja je imel namen napisati še vsaj 

roman o prleškem pesniku Božidarju Flegeriču in strip Zlata 

skledica, a je po izidu Pasijonk pisateljsko utihnil in se, verjetno 

iz gmotnih razlogov, posvetil prevajanju. 
 

Vir: http://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/159 

 

IMM, stanovalka  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslavija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zagreb
https://sl.wikipedia.org/wiki/Doktorat
http://sl.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Realka,_Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Celje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poroka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Klasi%C4%8Dna_gimnazija_v_Ljubljani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Klasi%C4%8Dna_gimnazija_v_Ljubljani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1evac
http://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna_na_Slovenskem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna_na_Slovenskem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Psevdonim
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dijak
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=4699395
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=33013505
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=31722241&fmt=10
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1072437&fmt=10
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=8472989&fmt=10
http://sl.wikipedia.org/wiki/Janko_Glazer
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEidar_Flegeri%C4%8D
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Človek, ki je izpil reko 
 

V starih arabskih zapisih zasledimo zgodbo o mladeniču, ki je 

izpil reko. Njeno sporočilo pa je uporabno še dandanes. 

Pripoveduje o faraonu in njegovi prekrasni hčerki. 

Enkrat v letu je faraon povabil snubce, jih nekaj dni gostil, jim 

razkazoval palače in jih seznanil z lepotico. Vsak izmed njih mu 

je moral ponuditi zamisel za delo, ki naj bi ga opravil in si z njim 

pridobil njegovo hčer. Izmed snubcev so vedno izbrali tistega z 

najdrznejšo zamislijo in le on je imel priložnost, da preizkusi 

srečo. V želji po ljubezni so si snubci izmišljali neuresničljivo. 

Najdrznejšega snubca so vedno obglavili, saj svoje obljube ni 

nihče izmed izbranih nikoli izpolnil. 

 V času snubljenja se je nekoč med snubci znašel mlad popotnik, 

ki je s svojo ponudbo vse presenetil. Obljubil je, da bo izpil reko, 

ki je izvirala pod strmo goro nedaleč od palače. S seboj je imel 

arabska žrebca. Deklica, ki si je ogledala ženine, se je zazrla 

vanj, si želela, da bi izpolnil obljubo, želela si je, da bi odšla z 

njim, občutila je, kot bi skoznjo stekla reka čiste hladne vode, 

kot bi njene ustnice bile bregova, ki jih reka slastno napaja. 

Naslednji dan ob sončnem vzhodu je bila ob reki zbrana množica 

ljudi, ki so presenečeni gledali nasmejanega mladeniča. Stal je v 

izsušeni reki in pil zadnje požirke vode. Takrat je prišel tudi 

faraon s hčerko, se čudil in verjel, da je to volja bogov, ter mu 

izročil lepotico. 

Srečni mladenič je s svojo zaročenko in z bogatimi darili odjahal 

do izvira reke in iz njega izdrl velikanski kol, s katerim je prejšnjo 

noč zamašil izvir. Voda je stekla po izsušeni strugi in od takrat ni 

več presahnila. 

Nihče ne izpije reke, jo pa izsuši, kdor jo zna izpiti. 

 

Izbrala Z. P., prostovoljka 
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Pozabljen čas - 33. del 

 

»V kuhinjo grem, da vidim, če Jera rabi kakšno pomoč. Ampak 

ona je tako vestna, da ima že sigurno vse pripravljeno. Saj je cel 

teden nekaj pekla, piškote, potico, kruh. 

Ja, ja, čeprav že ima precej let, je naša Jera še zelo sposobna. 

Sploh si ne morem misliti, da bi jo morala nadomestiti druga. 

Upam, da bo še dolgo pri nas! Veš, mami, kaj pa imam pri njej 

najraje? Nikoli se v nič ne vtika! Šele, ko jo vprašaš za nasvet, 

se osebno zavzame, da se stvar hitro reši. To mi je všeč!«  

Odšli so vsak k svojemu deli. Večer se je naglo bližal, hiteli so, 

da bodo odšli na skupno večerjo. Prav pri večerji, so se marsikaj 

dogovorili in marsikaj rešili. Marijana je ostala sama. Zaprla je 

oči in prisluhnila zvokom. V hlevu je rožljala živina. Tudi stroj za 

čiščenje gnoja je slišala. Vmes so se mešali človeški glasovi. 

»Bom sploh lahko še šla v hlev, bom sploh še za kakšno delo? 

Hudo mi je, da se je to zgodilo. Ampak dr. Jureš je rekel, da 

moram na vse gledati pozitivno, če ne nikoli več ne bom zlezla z 

vozička!« Tako je premišljevala Marijana. Zaspala je in na 

nobeno vprašanje ji ni bilo treba odgovoriti. Po cesti do Sorice pa 

je pešačil mlad fant. Zevnikov Janez mu je ustavil. 

»Hej, kam pa greš tako pozno? O, ti si Zalokarjev Simon! Kar 

prisedi, da boš prej doma, da te ne bo ujela tema!« »Hvala, stric, 

kot naročeni ste prišli! Res me je že kar tema lovila. Pa še kar 

veliko nosim. Doma jih hočem presenetiti. Nič ne vedo, da 

pridem! Zato boste ustavili proč od naše hiše, da me ne bodo 

videli.« »Seveda, kakor boš želel! Ti boš mašnik, kajne? Zdaj si 

že kar nekaj časa v Želimljah. Doma bi te zdaj res potrebovali!« 

»Ja, res bi me rabili! Ampak jaz želim biti mašnik! Rad bi jim 

pomagal, a klic v mani je močnejši. Sicer je zdaj Jana doma, pa 

še Jure je zelo priden. Škoda, ker tudi on študira. Veste, ampak 
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zdi se mi, da se bo vse uredilo. Sposobni in pridni so, razumejo 

se tudi! Torej bo enkrat vse prav, boste videli!« »Verjamem ti, 

fant, vidim, kako si brihten in kako pravilno gledaš na vse 

skupaj.« »Prosim, če mi zdaj ustavite! Hvala za prevoz in za 

klepet. Pa lepe in blagoslovljene praznike vam želim! Srečno!« 

»Hvala enako, tebi pa uspešen študij in čim prej postani mašnik! 

Če boš imel čas, se pa oglasi pri nas! Saj veš, kje smo!«  

Simon je pomahal prijaznemu Janezu in se napotil na domače 

dvorišče. Zalokarjevi so bili zbrani pri večerji. Delo v hlevu je bilo 

že opravljeno. Zato so se za mizo v kuhinji zbrali vsi. Prijetno so 

kramljali o dogodkih, ki so se zgodili tega dne. Tudi mami 

Marijana je bila prisotna. Sedela je v invalidskem vozičku, vesela, 

da je lahko spet v kuhinji.  

Naenkrat se je oglasil hišni zvonec. Nekdo je neprestano pritiskal 

nanj. »Komu se pa zdaj tako mudi?,« je nestrpno vprašal oče 

Peter. »Bom jaz pogledal,« se je ponudil Jure. Odprl je vrata in 

vzkliknil: »O, lep pozdrav! Kakšno presenečenje! Kar v kuhinjo, 

vsi so tam!« V kuhinjo je vstopil Simon. »Dober večer! Lepo 

pozdravljeni vsi! O, mami, kako sem vesel, da si že doma! Je vse 

v redu? Te zelo boli? Je z vprašanji hitel Simon. »Pridi sinko, da 

te objamem! Kako dolgo te že ni bilo doma! Skoraj štirje meseci 

so pretekli!«  

Objemanja ni bilo konca. Vsak je imel za Simona nekaj besed. 

Nazadnje je prišla na vrsto še Jera. »Teta Jera, kako si? Veš, 

kako pogrešam tvojo kuhinjo! Komaj čakam, da poskusim tvojo 

orehovo potico, pa domačo govejo juhico. Res sem te pogrešal!« 

»Vidim, dragi moj! Poglej, kako si suh! Ali nič ne jeste ali premalo 

spiš? 

Saj vem, dobro te poznam! Spet hočeš biti odličen študent, zato 

verjetno vse noči študiraš. Vem, vem, tak si in iz svoje kože ne 

moreš! Ampak, zapomni si, da je zdravje samo eno, če ga 

izgubiš, izgubiš vse in nobena stvar ni nič več vredna! Pazi se 

fant,« ga je nevsiljivo okregala stara gospodinja. Vse oči so se 
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uprle v Simona. »Res si shujšal, pa potegnil si se! Je strogo v 

šoli? Lahko prenašaš vse, čemur ste se morali odpovedati?« »Ne, 

mama, ni težko, samo navaditi se moraš. Če nekaj nimaš, sploh 

ne pogrešaš. Najhujši je dolgčas po domu in domačih. Ni me 

sram povedati, da sem ponoči, pod odejo, jokal. Dobro, da je 

Andrej, moj sostanovalec, zelo korajžen. Vedno najde prave 

besede, da nama je lažje. Zdaj vem, da je pot do nove maše 

tlakovana s solzami in odpovedmi (malo je počakal s 

pripovedovanjem). Ampak meni ni žal, da sem stopil na to pot. 

Boste videli Zalokarjev Simon bo novomašnik!« Vsi so ostrmeli 

ob pripovedovanju. »Sin moj, vem, da boš zmogel! Zelo smo 

ponosni nate! Po najboljših močeh ti bomo pomagali! Samo 

povedati moraš, kaj potrebuješ!«  

Spet je zazvonil hišni zvonec. Jure je šel odpirat. Pred vrati je 

zagledal dekle, tako kot je bila Jana, le izraz na njenem obrazu 

ni bil nežen, ampak bolj trd.  »O, od kdaj pa so pri Zalokarjevih 

doma takile lepotci? Ti si verjetno Jure? No, zdaj pa vem zakaj 

naša Jana nič več ne hodi v šolo! Zabavo ima kar doma!« »Veš 

kaj, draga hči, ali nas ne bi najprej kulturno pozdravila? Žal mi 

je, da svojega špikanja nisi pustila v Ljubljani! Še vstopila nisi pa 

že razlivaš strup po svoji sestri!« je oče Peter odgovoril Ani.  

»Seveda, vi ste vsi srečni doma na gorkem, mene pa ni nihče 

povabil, sem se kar sama. Vidim, da ste me že kar odpisali, če 

ste pozabili, vam povem, da je tole tudi moj dom.« »Seveda, 

seveda, saj nismo nikdar mislili, da bi bilo drugače. A ti tako rada 

dramatiziraš in iz muhe delaš slona. Veš, da smo veseli, da si 

tudi ti doma! Veselimo se, da bomo jutri, na božični večer, vsi 

doma,«  je spravljivo govorila Marijana. Ana je sedla k Simonu 

in ga začela spraševati, kako se počuti v Želimljah. Prijetno je 

potekal večer in počasi so se odpravljali k počitku.  Jure pa se je 

počutil zelo neprijetno, ker ga je Ana ves čas gledala. Počasi ga 

je začela zapeljevati. Dala mu je vedeti, da ji je všeč. Vsi so že 

odšli, le Jana je bila še pri očetu in mami. Peter je ženo odnesel 

v spalnico, Jana pa ji je še dala zdravila, prinesla čaj za ponoči 

in jo toplo objela in poljubila za lahko noč. 
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Mir je objel Zalokarjev dom. Vsi so sladko spali, le Ana je 

prisluškovala v noč. Ko je ugotovila, da vsi že spijo, je odšla na 

WC. Namesto v svojo sobo, je smuknila v Juretovo. Čisto tiho je 

zlezla v njegovo toplo posteljo. Šepetala je: »Jure, zebe me, 

malo me pogrej! Jaz sem Jana in prišla sem k tebi, saj veš, da te 

imam rada.«  

Res je mislil, da je pri njem Jana. Trdno jo je objel. A nekaj ga 

je zmotilo. Ko ga je božala po obrazu, je začutil, da na roki nosi 

prstane. Hitro mu je skozi možgane šinila misel, da to ni Jana, 

ampak Ana. Skočil je iz postelje in prižgal luč. »Da te ni sram, 

da se izdajaš za sestro! Vedel sem, da ona ni tako pokvarjena! 

Daj mi mir in pojdi v svojo sobo!«  »Jure, tako si lep in možat, 

pridi nazaj v posteljo! Ali si ne želiš, da bi se lepo imela to noč?«  

»Ne, nočem biti žaljiv do ljudi, ki so dobri do mene in me imajo 

radi. Grem v dnevno sobo za peč. Pa ne hodi za menoj, ker bom 

vsem povedal, kakšna si!« Jezen je šeL za peč in legel. Dolgo ni 

mogel zaspati. Premišljeval je, kako si sestri dvojčici nista prav 

nič podobni. 

(se nadaljuje)                

                                   Olga M. Kepic 
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vodoravno 

3. zver iz družine mačk, avtomobilska 

znamka 

navpično 

1. mera za zlato 

2. Miklavžev zlobni spremljevalec 

4. slabokrvnost 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUl8G7vNnXAhWBY1AKHb42Cc4QjRwIBw&url=https://www.narodne-pesmi.si/?lang=&option=news&news_id=47&psig=AOvVaw3OzFcKd472B9HDOiK4UoyC&ust=1511690596479008
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7. pevka Gotar 

8. nadledvični hormon 

9. naselje pri Bledu 

11. telovadec 

13. rimska Ljubljana 

15. dobri mož na 6. december 

17. kostna tvorba v kateri so vraščeni zobje 

18. primorski sadež 

20. staro indijansko ljudstvo 

21. japonsko oblačilo 

23. mineralna voda 

24. smučar Kostelić 

26. glavno mesto Eritreje 

27. glavna arterija 

5. usmiljen človek 

6. verstvo v Aziji 

10. ud 

12. barvilo v korenju 

14. osnovna šola 

16. novozelandski ptič 

19. pisna šolska kazen 

20. vzhodni sosed 

22. lepo vedenje 

25. seč 

26. slovničar Bohorič 

27. računalniški znak @ 

 

Križanko sta sestavili: 
Ivana Marinšek in Marija Bliznac, stanovalki 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

Enota Preddvor 
 

Ga. Ema Zebec, ga. Darinka Hernec, ga. Pavla Mark,  
ga. Draga Pogačnik in ga. Ivana Belehar 

 
enota Naklo 

 

ga. Jana Vertovšek 
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Aktivnosti in dogodki v decembru 2017 
 

- enota Preddvor - 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 

obveščeni o naslednjih aktivnostih: 

o telovadba – od ponedeljka do petka 
o vaje za vadbo spomina  

o ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o vadba Žoga Bend – ponedeljek  
o BioSinhron (masaža stopal) – ponedeljek, sreda, petek  

o knjižnica – ponedeljek, četrtek 

o skupine za samopomoč - torek 
o Brain Gym (telovadba za možgane) - sreda 

o glasbene urice z Aleksandro  

o skupinsko reševanje križank – petek 

o molitvena ura - petek 

o računalniške urice – individualno po dogovoru 

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali  

o obiski prostovoljcev individualnih družabnikov 

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

PEKA MIKLAVŽEVIH PIŠKOTOV z učenci krožka Rdečega 
križa iz OŠ Preddvor 
ponedeljek, 4. december ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND 
_________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 4. december ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
___________________________________________________________

PREDPRAZNIČNI PROGRAM dijakov Gimnazije Franceta 
Prešerna Kranj  
torek, 5. december ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI 
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
sreda, 6. december ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
sreda, 6. december ob 13.00 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 6. december ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
MIKLAVŽEVANJE – igrica in obisk sv. Miklavža – Mladinci 
iz župnije Preddvor 
sobota, 9. december ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 

KONCERT Pevskega zbora LEK iz Ljubljane 
sreda, 13. december ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
OBISK DUHOVNIKA in spovedovanje 
sreda, 20. december ob 9.00 uri v 2. nadstropju ND in po 
sobah ND in gradu 
__________________________________________________ 
SLAVNOSTNO KOSILO z Duom King in harmonikarico 
Darjo Jelenc ter obiskom dedka Mraza 
četrtek, 21. december ob 12.00 uri v jedilnici 

__________________________________________________ 
BOŽIČNA MAŠA 
torek, 26. december ob 14.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
BOŽIČNI KONCERT - Aleksandra in Dinamitki 
četrtek, 30. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru G0 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v decembru 2017 
 

– enota Naklo - 

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 
o Brain Gym (telovadba za možgane) - torek 
o BioSinhron (masaža stopal) – sreda, petek  

o skupina Lastovke z Jelko Štefanec – sreda 
o molitvena ura – četrtek 
o ročna dela – petek 
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 
------------------------------------------------------------------- 
 

PREDPRAZNIČNI PROGRAM v organizaciji Rotary kluba  
Naklo Tržič – nastop otrok iz Dupelj in ustvarjalna 
delavnica - praznični aranžmaji z dijaki Biotehniškega 
centra Naklo  
sobota, 2. december ob 9.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI  
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
ponedeljek, 4. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
PEKA MIKLAVŽEVIH PIŠKOTOV 
torek, 5. december ob 10.00 uri v avli enote Naklo 
_________________________________________________ 
NADTOP in DRUŽENJE S STANOVALCI – Taborniki Rod 
Stane Žagar – mlajši, Kranj in Duplje 

torek, 5. december ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 11. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 12. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

KONCERT Mešanega pevskega zbora Lipnica iz Kamne 
Gorice 
petek, 15. december ob 16.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
ponedeljek, 18. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
VADBA »1000« GIBOV – s članicami Šole za zdravje iz 
Nakla 
torek, 19. december ob 9.00 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
MALI PROSTOVOLJCI iz OŠ Naklo – branje prazničnih 
zgodb stanovalcem  
torek, 19. december ob 10.30 uri 
_________________________________________________________ 

SLAVNOSTNO KOSILO z Duom King ter obiskom dedka 
Mraza 
sreda, 20. december ob 12.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
BOŽIČNA MAŠA 

četrtek, 21. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
___________________________________________________________ 

OBISK KOLEDNIKOV – Folklorna skupina DU Naklo 
četrtek, 21. december ob 17.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

 

 
 
 
  

 
___________________________________________________________ 

 

Izdal:  
Dom starejših občanov Preddvor 

Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.  

Ni lektorirano. 


