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Iskrene čestitke stanovalcem,  

ki praznujete v juniju! 

 

Enota Preddvor 

g. Zadnikar Peter 
ga. Bele Antonija 

ga. Šemrov Alojzija 
g. Šifrer Alojzij 

ga. Ažbe Zdenka 
g. Ropret Alojzij 
g. Ojsteršek Peter 

ga. Malešević Jelka 
ga. Rešetar Rugole Mara 

g. Volčini Janez 

ga. Gale Ivana 
ga. Oblak Ivana 
ga. Bajt Pavla 

ga. Knafeljc Pavla 
g. Zupin Peter 

g. Alojzij Ropret 

Enota Naklo 

g. Dodič Alojzij 
ga. Grobovšek Alojzija 

ga. Lavrič Pavla
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Šopek belih brez 

 

 

Podaril si mi šopek belih brez, 

povezan z dolgo, svetlo cesto. 

Podaril si mi sončni pled 

in mi ga ogrnil. 

Podaril si mi nasmeh 

priprtih oči. 

Oprosti, nisem se zahvalila 

za breze, cesto in sonce - 

videla sem samo tvoj namen 

in nisem mogla izreči besede. 

 
 

                                  Neža Maurer  
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Utrinki 
 

 

Nastop Žoga Benda v Kranju 

Ljudska univerza Kranj je v tudi letos organizirala Parado 

učenja. K sodelovanju so povabili tudi Žoga Bend iz našega 

Doma v Preddvoru.  

Pridno smo začeli obnavljati naš program in se prijavili, da bi 

dokazali, da smo še  vedno živi, ustvarjalni in zabavni. 

Kranjčani so nas sprejeli z navdušenim aplavzom in mi smo bili 

tega veseli, saj smo za to prišli. Trg je bil poln radovednih 

gledalcev, ki so z zanimanjem spremljali program, v katerem so 

sodelovali tudi različni zbori in folklorne skupine, veliko je bilo 

tudi nastopov otrok.  

Hvala organizatorjem za povabilo in prijetno doživetje v starem 

mestnem jedru Kranja. 

P.M., stanovalka 
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Srečanje z učenci OŠ Preddvor  

 

V torek 18. aprila smo se udeležili medgeneracijskega srečanja 

s tekmovanjem iz logike z učenci iz Osnovne šole Matije 

Valjavca v Preddvoru.  

Takoj po kosilu smo se s kombijem peljali v preddvorsko šolo. 

Tam so nas gostitelji prijazno sprejeli, nas peljali v že 

pripravljeni prostor, kjer bomo tekmovali. Vprašanja za starejše 

so bila zanimiva oziroma težka, a smo jih s skupnimi močmi 

rešili. Tako je bilo tekmovanje prijetno in zabavno. Postregli so 

nas z različnim sadjem in sokom. Prijetno je bilo slišati in videti 

ta otroški živžav. Eden od nižjih razredov je končal pouk, vrata 

razreda so se odprla in zdelo se je, kot bi odprl čebelnjak, 

čebelice so se vsule na prostost. 

Lani je šola praznovala petdesetletnico delovanja, za katero so 

pripravili zbornik, ki prikazuje delo in napredek šole v tem času. 

Nehote sem se spomnila 

svojih prvih šolskih dni. Pot 

do šole je bila dolga in 

težka, še posebej v snegu. 

Za učenje smo uporabljali 

enostavne pripomočke, in 

sicer tablico in kamenček za 

pisanje. Učenci smo sedeli v 

lesenih klopeh in s 

strahospoštovanjem poslušali učiteljico, ki smo jo klicali z 

nazivom »gospodična«. 

Osnovni šoli se v imenu vseh stanovalcev doma starejših 

zahvaljujem za prijetno srečanje.  

 

Marija B., stanovalka 
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Terapija s pomočjo psa v sodelovanju z 

Ambasadorji nasmeha 
 

 

 

Nastopi učencev glasbenih šol Piano forte in Promusica 

iz OŠ Preddvor 
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Otvoritev razstave Morski motivi v sodelovanju z 

Likovnim društvom Naklo 
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Nastop Folklorne skupine DU Naklo 
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Stari hrast 

 
Na trgu stoji veliko drevo, 

nad njim razširjeno modro nebo, 

pod njim pisane rože cvetijo 

in okoli njega se otroci lovijo. 

 

Ljudje v mestu ga občudujejo, 

turisti ga poslikujejo, 

pravijo mu stari hrast, 

že več kot sto let je mestna last. 

 

Pod hrastom babice sedijo, 

zadnje žarke sonca lovijo, 

starejši gospod ga vsak dan zaliva 

in zraven jutranjo kavo popiva. 

 

Hrast ima rad ljudi okoli njega, 

le starost ga počasi bega, 

velike veje popuščajo, 

ker ga življenjske moči zapuščajo. 

 

Ko starega hrasta več ne bo, 

 bo ljudem v srcu ostalo to, 

da bil je mnogo let z njimi, 

čez poletje in v zimi. 

 
Sara Langerholc, negovalka 
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Marija Terezija 

 

Med Habsburžani, ki so šest stoletij vladali ozemlju današnje 
Slovenije, je reformatorka in mati šestnajstih otrok, cesarica 
Marija Terezija, pustila za seboj najgloblje sledi. Spomin nanjo 
je še živ, čeravno je maja 2017, od njenega rojstva minilo že 
300 let. 
 
Ko je 13. maja 1717 veliki zvon cerkve sv. Štefana na Dunaju 

oznanil rojstvo nadvojvodinje, ki so jo še isti večer krstili za 
Marijo Terezijo Valburgo Amalijo Kristino, ni nihče slutil, da je 
priča rojstvu bodoče vladarice. Temu ustrezno so bile 
slovesnosti razmeroma skromne, kajti dvor je čakal moškega 
potomca. 
 
Kraljevsko-cesarskemu paru, Karlu VI. in Elizabeti Kristini, se je 
sicer leto poprej rodil prvorojenec Janez Leopold, vendar je že 
po sedmih mesecih umrl. A ker sta bila oba še mlada, sta lahko 

s precejšnjo gotovostjo računala na skorajšnje rojstvo 
kronskega princa. V nasprotju s pričakovanji prestolonaslednika 
ni bilo, cesarica Elizabeta Kristina je rojevala samo še deklice. 
Zaradi tega je ob smrti Karla VI., 20. oktobra 1740, pravica do 
prestola prešla na prvorojeno hčer Marijo Terezijo.  
 

Ta je zasedla prestol bolj kot ne 
nepripravljena, piše zgodovinar.  
 
»V dvaindvajsetem letu starosti 

sem morala brez znanja ali z 
zelo skromnim znanjem o svojih 
deželah, vojski in celo 
ministrstvih prevzeti vlado, ker 
se mojemu očetu nikoli ni zdelo 
potrebno, da bi me pritegnil k 
urejevanju zunanjih in notranjih 
zadev, niti, da bi me o njih 
seznanil,« je kasneje opisala  

svojo nebogljenost. 
 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Marija_Terezija
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Negodovanje zoper »žensko vladavino«, »žensko gospostvo« je 
bilo mogoče slišati celo na Dunaju, prvi, ki je posegel po 
dediščini Karla VI., pa je bil podpornik razsvetljenstva, pruski 
»filozofski kralj« Friderik II., ki je decembra 1740 z vojsko 
vkorakal v Šlezijo, jo v nekaj tednih brez omembe vrednega 
odpora zasedel in anektiral. 
 

Ko so se mu z vojskami in aspiracijami po delih habsburške 

monarhij pridružile še Francija, Bavarska, Saška in Španija, se 
je avstrijska nasledstvena vojna spremenila v bitko za goli 
obstoj v kateri je mladi Mariji Tereziji od velikih sil stala ob 
strani samo Anglija. Bila je zelo verna, a vera jo ni ovirala, da 
ne bi obdavčila duhovščine in šolstvo razglasila za državno 
zadevo. 

Bila je živahna osebnost in odločna vladarica. Smisel za 
praktičnost je podedovala od matere, enako ženske čare. 
Vladala je štirideset let, od tega se je petnajst let vojskovala. 
Možu Francu I. je rodila šestnajst otrok, od katerih jih je sedem 
zasedlo vladarski prestol. S smrtjo ji je bilo marsikaj 
prihranjeno. Umrla je 29. novembra 1780, stara 63 let, devet 
let pred francosko revolucijo in trinajst let pred obglavljenjem 
njene hčere, francoske kraljice Marije Antoinete. 

Društvo za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi je 
v Šenčurju leta 2008 postavilo 
spomenik krompirju in Mariji 

Tereziji, saj ima največ zaslug, 
da so Kranjci v drugi polovici 18. 
stoletja začeli saditi to poljščino, 
16. 5. 1767 je namreč izdala 
ukaz o sajenju krompirja. 

 

VIR: https://sl.wikipedia.org/wiki/Marija_Terezija 

IMM, stanovalka 
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9. maj, dan zmage nad fašizmom 

 

Deveti maj najpogosteje razumemo kot dan, ko naj bi nastopilo 

leto nič. Kako tudi ne. Za poraženim italijanskim fašizmom in 

nemškim nacizmom so ostale ruševine, izpraznjena 

koncentracijska taborišča, predvsem pa milijoni mrtvih, 

pogrešanih, ranjenih in osirotelih. Pričela se je gospodarska in 

politična obnova opustošene Evrope.  

Deveti maj danes pravzaprav ne pomeni dneva zmage nad 

zgodovinskim fašizmom, ampak velja bolj kot praznik 

evropskega povezovanja.  

Deveti maj – kot Dan zmage nad fašizmom – je treba danes, 

navkljub navedenim revizionističnim prevzemom, vseeno 

praznovati. Po pravici se na ta dan spominjamo junaških 

jugoslovanskih, italijanskih, ukrajinskih, albanskih in neštetih 

drugih partizanov in partizank, nemških ilegalcev in ilegalk, 

kitajskih rdečearmejcev, pa tudi vseh naprednih ljudi, ki so se 

borili v zavezniških armadah, vendar ugotavljamo, da so 

zmagali samo napol. 

Delovni ljudje niso prijeli za orožje samo zato, da bi izkoreninili 

fašizem, to – kot nas danes poučuje liberalni revizionizem – 

“anomalijo evropske civilizacije”, ampak da se stari družbeni 

red, iz katerega se je 

konec koncev fašizem 

tudi porodil in ki je pred 

fašizmom sprva na 

sumljivo lahek način 

kapituliral, ne bi nikoli 

več povrnil. V drugi 

svetovni vojni ni niti 

približno šlo samo za 

zmago nad fašizmom 

kot konkretno obliko 
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politične ureditve v nekaterih evropskih državah, temveč tudi 

za socialno pravičnost. 

Zgodovinski dosežki protifašizma so danes v veliki meri 

izgubljeni. V zahodni Evropi je kapital do tal potolkel delavske 

organizacije, zlasti levičarske politične stranke in sindikate. Med 

tem ko so bili po drugi svetovni vojni celo konservativci 

prisiljeni izvajati levičarske politike, s čimer so vsaj deloma 

poskušali ugoditi visokim pričakovanjem ljudi, ki so šli čez 

strašne preizkušnje in bili pripravljeni na upor, danes 

nominalno socialnodemokratske stranke izvajajo neoliberalne 

politike, četudi se z njimi vselej ne strinjajo.  

Najbolj tragično so bili dosežki protifašizma pokopani v državah 

nekdanje Jugoslavije. Narodnoosvobodilni boj jugoslovanskih 

narodov je bil tudi socialistična revolucija, po kateri je prišlo do 

egalitarne agrarne reforme in razlastitve kapitalistov, s čimer je 

bila ustvarjena ekonomska osnova za delavsko 

samoupravljanje. Eksperiment jugoslovanskega 

samoupravljanja je odprl perspektivo širjenja demokracije na 

vsa področja človeškega življenja. Devetdeseta leta za ta 

prostor tako niso bila katastrofalna le zaradi vojn, genocidov in 

nezaslišanega razmaha skrajnega nacionalizma, temveč tudi 

zaradi razlastitev delovnih ljudi (likvidacija družbene lastnine) 

in ukinitve družbene ureditve, ki je zahtevala demokratične in 

tovariške odnose na delovnem mestu. 

Boj za socialno pravičnost, demokracijo in socialistično družbo 

pričenjamo znova in v drugačnih okoliščinah.  

 

VIR: http://www.demokraticni-socializem.si/9-maj-dan-zmage-nad-

fasizmom/ 

IMM, stanovalka 

  

http://www.demokraticni-socializem.si/9-maj-dan-zmage-nad-fasizmom/
http://www.demokraticni-socializem.si/9-maj-dan-zmage-nad-fasizmom/
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Ledeni možje in dama 

Bližajo se trije možje, v spremstvu dame, in vsi v sebi nosijo 

vremensko zaznamovanost. Ljudje so namreč že davno za 

glavne krivce mrzlega in mokrega vremena v maju razglasili t. 

i. ledene svetnike. Ti vremenski nesrečniki so sv. Pankracij, 

Servacij in Bonifacij, del krivde pa nase prevzame še sv. Zofija, 

ki jo ljudski jeziki poznajo kot ‘mokro’ Zofko. 

Ljudska modrost pravi: »Maja 

mora biti tri dni mrzlo, če ni v 

začetku, je pa gotovo ob koncu.« 

Stoletne izkušnje učijo, da se maj 

v začetku rado shladi. Po prvi 

pomladanski toploti se zdi hlad še 

občutnejši, nevarnost slane ali 

pozebe pa je precejšnja. Ljudje so 

vremenska pravila že zelo zgodaj začeli vezati na svetniške 

godove. Tudi v tem primeru. Za tri ‘nevarne’ dneve v maju so 

tako prav po nedolžnem postali odgovorni sv. Pankracij, 

Servacij in Bonifacij. Ledenim svetnikom sledi sv. Zofija. Včasih 

so tudi njo prištevali v skupino ledenih svetnikov. Pa poglejmo, 

kdo so torej naši ‘vremenski nesrečniki’. 

 Pankracij, zavetnik otrok in cvetja 

Prvi od nedolžnih krivcev za morebitno slabo vreme je sv. 

Pankracij, ki goduje 12. maja. Doma je bil iz Frigije v Mali Aziji. 

Še kot deček je izgubil premožne starše in se s stricem podal v 

Rim. Tu je spoznal kristjane in tudi sam postal eden izmed njih. 

To je bilo ravno v času najhujšega preganjanja kristjanov, za 

časa vladavine cesarja Dioklecijana. Čeravno mlad, je bil 

stanoviten in trden v svoji veri, tudi ko mu je sam cesar grozil s 

smrtjo. Ker ga ni prepričal, da bi častil rimske bogove, so ga 

leta 304 ob Avrelijski cesti v Rimu obglavili z mečem. Dve 

stoletji za tem so na kraju njegove usmrtitve postavili baziliko, 

današnjo cerkev San Pancrazio. Ob smrti je imel komaj rosnih 
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štirinajst let, zato velja za zgled nedolžnosti. Postal je mogočen 

zavetnik otrok, mladih rastlin in cvetja. V vseh časih je bil zgled 

mnogim pri ohranjanju stanovitnosti v veri. K njemu po pomoč 

se lahko obrnemo tudi, če imamo bolečine v glavi, krče vseh 

vrst ali proti krivi prisegi. 

 Servacij pripomore k sreči in uspehu 

Sv. Servacij goduje 13. maja. Ta živahni svetnik se je rodil v 

Armeniji, po burni mladosti pa ga je pot zanesla v Sveto deželo. 

Tu se je dal posvetiti v duhovnika, nato pa šel misijonarit po 

svetu. Večino življenja je preživel v Belgiji, kjer je bil škof v 

Tongernu. Bog ga je menda večkrat rešil iz nevarnosti, zato je 

njegove ime, ki v slovenščini pomeni Rešeni, kar na mestu. 

Umrl je leta 384 v Maastrichtu na Nizozemskem. Legenda pravi, 

da njegovega groba nikoli ni pokril sneg, četudi ga je bilo 

povsod naokrog veliko. To naj bi bil dokaz njegove svetosti, 

zato so nad njegovim grobom zgradili cerkev. Sv. Servacija 

častijo kot zavetnika zoper pozebo ter miši in podgane. Nanj se 

obračajo tisti, ki jih trga revma, so ohromeli, imajo bolečine v 

nogah ali strah pred smrtjo. Je tudi priprošnjik za srečo in 

uspeh. Upodabljajo ga s škofovsko palico, z naočniki in s ključi. 

 O Bonifaciju vemo malo 

Zadnji med ledenimi svetniki, sv. Bonifacij, goduje 14. maja. 

Mučeniška smrt naj bi ga doletela leta 290 v Tarzu v Turčiji. 

Preganjalci kristjanov naj bi ga vrgli v vrelo smolo, natančnejših 

podatkov o njem pa nimamo. 

Naši predniki so veliko dali na ledene svetnike. V dneh njihovih 

godov so kurili po sadovnjakih in vinogradih, da bi se 

obvarovali slane in pozebe. Ko so bili ti nevarni dnevi mimo, so 

si končno lahko oddahnili. Že ljudska modrost namreč pravi: 

»Po svetem Servati ni mraza se bati,« ali »Če Pankraca sonce 

peče, sladko vince v klet poteče.« 
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Zofija, ki goduje 15. maja, je, kot 

pove njeno ime, ki v latinščini pomeni 

modrost, simbol učenosti. Legende o 

njenem življenju so si različne, 

pogosto pa jo upodabljajo kot mater 

treh hčera s palmo, knjigo ali 

nečkami v rokah. 

 

Majske svetnike so naši predniki jemali zelo resno. Sveta Zofija 

naj bi „žegnala zemljo“, zato so na njen god otroci prvič smeli 

bosi iz hiše, njihove mame pa so na ta dan na balkone postavile 

korita z balkonskimi rastlinami. 

Danes se ob omembi Zofke in ledenih mož večina le namuzne, 

a če želimo na svojem vrtu pridelati obilico zdrave zelenjave in 

sadja, sledenje stoletja starim nasvetom nikakor ne bo odveč. 

Tako naj pred Zofkinim godom nikakor ne bi na prosto sadili 

toplotno občutljivega paradižnika, pa tudi z nekaterimi drugimi 

rastlinami, kot so kumare, bučke, jajčevci in artičoke bo, še 

posebej, če na vrtu nimamo tople grede ali možnosti pokrivanja 

sadik, bolje počakati. Enako velja za fižol. 

Viri: http://dominvrt.si/clanek/rubrika/dobro-je-vedeti/krivi-so-ledeni-

mozje.html 

 

Ivana M., stanovalka 
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Res lepa je preddvorska fara, 

še lepši je preddvorski zvon! 

Lepo mi poje ta preddvorski zvon, 

sveti Peter je njegov patron! 

 

Planine sončne zrejo dol na nas, 

na to prelepo našo vas. 

Prav lepi so preddvorski fantje, 

še lepše so Preddvorčanke! 

 

Če kdo me vpraša, 

»Od kod si pa ti doma?,« 

tam izpod lepega Storžiča! 

 

Po spominu zapisala M. K., stanovalka 
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Šolski test 

 

Nekega dne je učitelj pripravil učencem nenapovedan test. 

Kakšna groza, so si mislili učenci! 

Razdelil je liste po klopeh, ko je imel vsak svoj test, jim je 

dovolil, da ga obrnejo. 

Na njihovo presenečenja, na drugi strani lista ni bilo vprašanja, 

le črna pika na sredini lista. Profesor jim je rekel, naj napišejo, 

kar vidijo. Malce zmedeni učenci so pričeli pisati. 

Na koncu je na glas prebral vse rešene teste. Vsi, brez izjeme, 

so opisovali majhno črno piko na sredini lista, obrazložili njeno 

pozicijo in podobno. Ko je prebral vse, jim je razložil namen 

naloge. 

"Ne bom vas ocenil, želim pa, da razmislite o tej nalogi. Nihče 

izmed vas ni pisal o belem papirju, vsi ste se osredotočili le na 

tisto črno piko sredi papirja. Podobno se dogaja v življenju. 

Vedno se osredotočamo na slabo, na tiste majhne črne pike. 

Življenje je dar, ki ga moramo vsak dan praznovati.  

Če se bomo osredotočali le na slabo: pomanjkanje denarja, 

bolezni, težave v odnosih, razočaranja, bomo pozabili, da 

obstaja okrog nas svetloba...  

Temne pike so zelo majhne v primerjavi z vsem, kar imamo 

dobrega v življenju. A prav te onesnažijo naš um. Obrnite 

pogled stran od črne pike, osredotočite se na svetlo stran 

papirja." 

 

Izbrala Mojca S. 

 



19 
 

Pozabljen čas - 28. del 

__________________________________________________ 
 

Nocoj kar mirno spite, zaenkrat je vse v redu! Lahko noč!«  

Po večerji so se še dolgo pogovarjali o tem, kar jim je povedala 

Ana.  

»Verjemimo, da bo vse v redu! Se bomo že spopadli z vsemi 

težavami. Seveda pa se nam bo življenje zelo spremenilo. 

Pogrešali jo bomo na vseh koncih. Zdaj bomo šele videli, koliko 

dela je opravila ona,« je razglabljal gospodar Peter. Jana je 

pospravila po večerji, potem pa sedla ob toplo peč, kjer je že 

sedel Jure s skriptami v roki. 

»Ne bom te motila, čisto tiho bom sedela, saj moram urediti 

svoje misli.« »Ne motiš me, saj sem pravkar mislil končati. Tu 

ob peči je kar preveč toplo in oči se mi kar zapirajo. En pogovor 

nama bo koristil. Vidim, Jana, da te ta situacija zelo skrbi. Vem, 

da je najlažje reči, da se ne sekiraj, ker se bo vse uredilo. 

Ampak to je le tolažba, resnica je drugačna, kajne?« 

»Ja, res je, sploh o drugem ne morem premišljevati, kot o tem. 

Ne vem, kaj bi? Morala pa se bom odločiti čim prej! Oh, kako je 

to težko! Sem pa že skoraj odločena: pustila bom šolanje in 

doma začela z neko dejavnostjo, da bom kaj zaslužila. Sigurno 

bo v zvezi s kmetijo. Ampak, kaj!« 

»Če mi ne zameriš, bi ti nekaj svetoval?« »Prosim, Jure! Zelo 

rada bi slišala tvoj nasvet. No, kaj misliš?« »Tukaj daleč naokoli 

ni nobene pridelave jajc. Prostora imaš dovolj, stroji ki jih rabiš 

ob tem, so majhni in poceni. Del hrane zanje bi lahko pridelali 

doma, del pšenice in koruze. Za odkup jajc bi se dogovorila na 

Zadrugi v Železnikih. Vse lahko pripravimo pozimi, spomladi pa 

začneš. Seveda bo nekaj poti zaradi dokumentov, ker sem 

prepričan, da hočeš vse po pravilih, nič na črno.« »Veš, Jure, 
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da sem o tem razmišljala tudi sama. Vem, da se bo zato ogrel 

tudi ati. Bomo čim prej sedli skupaj in se pogovorili.« 

»Jana, pa ne pozabi, da ti bom vedno stal ob strani in ti 

pomagal. Le povej mi, kaj želiš!« »Hvala, Jure, dober fant si in 

priden. Vem, da se vedno lahko zanesem nate, to si že dokazal. 

Pa še nekaj sem opazila! Delo na kmetiji te zelo veseli. Čeprav 

si živel v mestu, prav nič ne zaostajaš za kmečkimi sinovi, še 

boljši si!« »O, hvala, Jana! Res sem rad na vasi, posebno pri 

vas je lepo. Nobeno, še tako odlično delo, me ne bi spravilo v 

mesto, v tisti asfalt, kjer se še nadihati ne moreš! Upam, da 

vam bom še dolgo potreben!«  

Jana ga je prvič podrobno pogledala. Kar všeč ji je bil ta 

svetlolasec, s kratkimi lasmi in modrimi očmi. Pa kakšna 

odločnost se kaže na njegovem obrazu! Ko ga je takole 

opazovala, je ugotovila, da je zelo lep. Ni si znala odgovoriti, 

zakaj ni mogla prenehati strmeti vanj. »Zakaj pa si zdaj 

presenečena? Kaj premišljuješ? Kaj te vznemirja? Jana, vse mi 

lahko zaupaš, saj upam, da veš, da te bom v vsem podprl in ti 

pomagal! Saj sva prijatelja ali ne?« Nekaj časa sta bila tiho, 

nato se je Jana spomnila. 

»Joj, veš kaj sem pozabila? Simona moram obvestiti o tem, kaj 

se je zgodilo mami. Upam, da je še pokonci! Kar poklicala ga 

bom!« Telefon je nekaj časa zvonil, nato se je oglasil Simon: 

»Dober večer, kako pa, da tako pozno kličete? »Jana pri 

telefonu! Simon oprosti, da sem pozna. A prej ni bilo časa. Veš, 

mami se je ponesrečila, ima kompliciran zlom kolka. Bila je že 

operirana, zdaj je v intenzivni negi. Tu ima obiske samo po pet 

minut in smo za najožje sorodnike. K njej hodi Ana, mi ne 

bomo šli, dokler cest ne očistijo.« »Ali je hudo, ste kaj 

izvedeli?«  

»Ja, hudo, šele jutri bodo bolj natančno povedali, jih bo ati 

poklical. Kako pa si ti Simon?« »Dobro, zdaj sem se že navadil, 

v začetku pa je bilo zelo težko. Zelo vas pogrešam, posebej 
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tebe! Pa bo že šlo, tako sem se odločil. Vse lepo pozdravi, 

obveščajte me! Nasvidenje! Lahko noč!« 

»Ja, saj sem vedela, težko mu je. Hudo mu je, a odločitve ne 

obžaluje. Zdaj grem tudi jaz počivat! Lahko noč, Jure in hvala 

za vse!« 

Marijana se je zbudila. Gledala je okrog sebe in ni mogla 

ugotoviti, kje je. Pristopila je sestra: »Kaj želite gospa 

Zalokarjeva? Vam lahko pomagam?«  »Ne morem se spomniti, 

kje sem in kaj se je zgodilo? Spomnim se le, kako sem doma 

čakala na zdravnika, potem, ko sem padla.« Sestra ji je vse 

prijazno povedala in potem zaključila: »Zdaj pa sta pri nas na 

Kliničnem centru v Ljubljani, bili ste operirani, zdaj pa morate 

ubogati, da se vam poškodba čim prej pozdravi. Če boste 

karkoli potrebovali imate tukaj zvonec, vi kar pritisnite in ena 

od sester bo takoj pri vas.«  

Marijana je počasi sestavljala vse, kar je preživela, a njen 

spomin je še vedno imel velike luknje. Prišel je zdravnik, da bi 

se pogovoril z njo. Še enkrat sta vse dogodke premlela, 

zdravnik pa je nato rekel: »Hudo poškodbo ste dobili, gospa 

Zalokarjeva, nič še ne vemo kako se bo zdravila. Imejte 

upanje, kako pa bo, bomo lahko ugotovili šele po večkratnem 

pregledu in slikanju.« 

»Gospod doktor, ali so se moji domači že kaj oglasili?« »Da, 

vaša hčerka Ana je bila ponoči zelo dolgo tukaj. Sestra jo je po 

vaši operaciji napotila domov, ker vi se še niste zavedli in je 

bilo nesmiselno sedeti pri vas.« »Kaj pa, se je že kdo naših 

danes oglasil?« »Ne še, ampak sinoči sem naročil hčerki, naj 

pokličejo po 11. uri, ko je že po viziti in so znani jutranji 

rezultati krvi. Sam bom govoril z vašim možem.« 

Doma so nestrpno gledali na uro, kdaj bodo lahko poklicali in 

dobili informacije o ponesrečeni Marijani. Končno je Peter 

poklical. »Dober dan, mož Marijane Zalokar, Peter, pri telefonu. 

Lahko dobim oddelčnega zdravnika?« »Dober dan, doktor Jureš 
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pri telefonu, oddelčni zdravnik. Ravno od vaše žene prihajam. 

Spraševala je po svojih domačih. Ja, takole! Ne bom vam lagal, 

njeno stanje je resno. Vse tako kaže, da je malo možnosti, da 

bi poškodovano levo nogo še uporabljala. Ker je zelo 

poškodovano več kosti v kolku. Mogoče bi se kasneje 

pogovarjali o zamenjavi? Zdaj pa potrpite in jo tolažite in ji 

govorite o poškodbi samo pozitivno. Žal mi je, da ne morem 

povedati nič vzpodbudnega. Če boste prišli danes na obisk, me 

pa pokličite, da se še osebno pogovoriva.« 

»Gospod doktor, vem, videl sem, da je bila moja žena zelo 

poškodovana. Hvala vam za vse, zelo sem vam hvaležen za vso 

pomoč in skrb. Vse bom storil po vaših navodilih. Skušal bom 

nanjo in njeno stanje vplivati pozitivno. Mislim pa, da so vsa 

najina pričakovanja zdaj brez smisla. Biti moramo potrpežljivi in 

si dati čas, da najprej minejo bolečine. Hvala za vse! Sam bom 

šel k ženi na obisk, pa se bova bolj podrobno pogovorila!« 

Ko je odložil slušalko, je Peter nemo strmel predse. Težko si je 

predstavljal, kaj bo, če se Marijana ne bo povsem pozdravila? 

Bo na vozičku ali še kaj hujšega? Poklical je Jano in Jero, šli so 

v kuhinjo. »Zdravnik me je klical, nič dobrega mi ni povedal. 

Boji se, da bo mami postala invalid na zlomljeni nogi. Veliko 

hudih poškodb ima. Tudi o tem mi je govoril, da bo treba 

menjati pravi kolk za umetnega. Skrbi me, resno me skrbi. 

Kako bomo naprej?« 

»Ati, ne obupuj! Mislim, da moramo zdaj mami le pripraviti na 

to, da bo še vse dobro. Moramo jo pozitivno vzpodbujati! Bo pa 

težko! Ampak jaz sem pripravljena! Ati, s teboj bi se res nekaj 

resno pogovorila.« »Prav, počakal te bom v dnevni. Pridi čim 

prej!«  

Šla je z Jero v kuhinjo. Ni mogla biti tiho, zato jo je vprašala: 

»Jera, prosim vas, da me poslušate in mi pošteno odgovorite! 

Namen imam gimnazijo pustiti in ostati doma. Začela bi gojiti 

kokoši nesnice in odpreti prodajo jajc. Za začetek bi mogoče 
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začela s 50 kokošmi, nato pa bi pridelavo povečala. Vse bi 

pustila, le pri cerkvenem zboru bi še pela pa svoj zborček bi 

imela v cerkvi. Mislim, da so to moje najbolj realne možnosti!« 

Jera je nekaj časa premišljevala, nato je rekla: »Draga Jana, 

preveč se žrtvuješ! Tvoj študij si imela rada. Koliko si že 

dosegla, zdaj boš pa vse pustila! Premisli še enkrat vse od 

začetka. Ukvarjanje z jajci ni napačno, a morala boš delati. 

Prostega časa ne bo več! Jana, še enkrat premisli! Sploh veš, 

čemu vsemu se boš odpovedala? Dekle, dekle, ali misliš, da se 

bosta mami in ati strinjala?« 

»Vem, da bo težko, a naša današnja situacija mi bo pomagala! 

Ati vsega dela ne bo več zmogel. Tudi Matija je že v letih. Z 

mami ne vemo, kako bo. Dobro verjetno nič več! Ostanem le še 

jaz in Jure, dokler bo še pri nas.«  

»Lepo, da si se takole odločila. Samo, kaj pravi ati, si mu že 

povedala?« »Ne še, zdaj me čaka v dnevni, da se pogovoriva.« 

»Težko bo, a poskusi, če si se že dokončno odločila.« »Jera, če 

bo prehudo, mi pridite pomagat!« 

(se nadaljuje)                                                

Olga M. Kepic 
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PRISRČNO POZDRAVLJENI: 

- v enoti Preddvor - 
 

g. Ivan Mlakar in g. Alojzij Ropret 
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Aktivnosti in dogodki v juniju 2017 
 

- enota Preddvor - 

  

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

o telovadba – od ponedeljka do petka 

o ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o vaje za vadbo spomina – ponedeljek 

o vadba Žoga Bend – ponedeljek  

o BioSinhron – ponedeljek, sreda, četrtek in petek  

o skupine za samopomoč - torek 

o knjižnica – ponedeljek, četrtek 

o glasbene urice z Aleksandro – sreda 

o Brain Gym aktivnosti - sreda 

o skupinsko reševanje križank – petek 

o molitvena ura – petek 

o računalniške urice – individualno po dogovoru 

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali (Tačke pomagačke, 

Ambasadorji nasmeha) 

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 

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

KONCERT moškega pevskega zbora Lek iz Ljubljane 

sreda, 7. junij ob 16.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
 
IZLET V LJUBLJANO – obisk predsedniške palače 
četrtek, 8. junij 
__________________________________________________ 
 
MAŠA 
petek, 9. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru v 2. nadst. ND  

__________________________________________________ 
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MODRO BRATI IN KRAMLJATI – bralna skupina z Mileno 
Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
sreda, 14. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
 
KULTURNI PROGRAM -  Društvo upokojencev za 
Poljansko dolino 
četrtek, 15. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
_____________________________________________ 

 
TOMBOLA 
sreda, 21. junij ob 10.30 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu 
četrtek, 22. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 22. junij ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
___________________________________________________________  
 
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 22. junij ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 26. junij ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
 

DRUŽABNO MISELNE IGRE  - KOCKA 
četrtek, 29. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v juniju 2017 
 

– enota Naklo - 

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 

o skupina za samopomoč Lastovke z Jelko Štefanec - sreda 

o molitvena ura - četrtek 

o ročna dela – petek  

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov  

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

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 5. junij ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
PLESNI NASTOP skupine Skokice – Čenče iz OŠ Naklo 
torek, 6. junij ob 10.40 uri v avli enote Naklo  
__________________________________________________ 
 
PIKNIK S SVOJCI 

sobota, 10. junij na trati v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne 
knjižnice Kranj 
ponedeljek, 12. junij ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
PLESNI NASTOP skupine Skokice - Miške iz OŠ Naklo  
ponedeljek, 12. junij ob 16.20 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 20. junij ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
PEVSKO DOPOLDNE z Darjo Jelenc 
ponedeljek, 26. junij ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
 

OBISK V VRTCU MLINČEK IN NASTOP OTROK V DOMU 
za datume se dogovarjamo 
___________________________________________________________ 

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. 


