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Iskrene čestitk stanovalcem, ki praznujete 

v oktobru! 
 
 

 
 

enota Preddvor 
 

ga. Cecilija Urbanc 
ga. Marija Logar 

g. Slavko Podbevšek 
g. Franc Stražar 

ga. Frančiška Žefran 
g. Peter Jakopin 

ga. Pavla Omahen 

g. Valentin Božič 
ga. Marija Hvasti 
ga. Ivana Jenko 

 
enota Naklo  

 

ga. Kristina Intihar 
g. Borislav Tkačik 
ga. Emilija Knez 
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Neža Maurer 

 

Drobno 
 

Vsa sem odeta v drobna hrepenenja - 

kot smreka v iglice. 

Ne puli mi jih, ne uničuj! 

Brez njih me ni. 

Vsak vetrc ujamem vanje, 

vsak vzdih, vsako slutnjo. 

Zaniham in zapojem. 

Telo in duša mi umreta 

brez teh drobnih hrepenenj … 
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Utrinki 
 

 

Sanjski obisk sestre in brata (pod)prvaka 
 
 

 
 

Cela Slovenija je v letošnjem septembru  stiskala pesti za moško 

košarkarsko reprezentanco, ki je tekmovala na evropskem 

košarkarskem prvenstvu. Iz dneva v dan je temperatura 

naraščala, saj so bili naši fantje nepremagljivi. Po nizu zmag je 

cela Slovenija pokala od veselja in ponosa.  

Vrhunec vrhuncev se je zgodil, ko so zlati fantje oviti v slovensko 

zastavo veličastno dvignili zaslužen pokal evropskih prvakov. 

Ekipi Mojtim, ki so opozorili na to, kaj vse zmore mala Slovenija 

čestita cela Evropa in cel svet. 
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Vzporedno z evropskim prvenstvom v košarki pa se je odvijalo 

tudi svetovno odbojkarsko prvenstvo za dekleta do 23 let, na 

katerem so naša dekleta osvojile drugo mesto. 

  

Ko se evforija po uspehu naših košarkarjev še niti malo ni polegla 

je evropski košarkarski prvak Jaka Blažič v spremstvu svoje 

sestre Pie, svetovne podprvakinje v odbojki do 23 let obiskal 

staro mamo Marijo Blažič, ki stanuje v  Domu starejših občanov 

Preddvor. Brat in sestra sta svojo staro mamo obiskala takoj 

naslednji dan po sprejemu naših zlatih košarkarjev v Ljubljani. 

  

Velik poklon in čestitke Jaku za zaslužen naziv evropskega 

prvaka! 

Poklon in čestitke tudi Pii za naziv svetovne podprvakinje do 23 

let! 

Iskrene čestitke tudi stari mami Mariji! 

 

Vaš vnuk in vaša vnukinja sta izjemna športnika z velikim srcem, 

kar dokazujeta tudi s tem, da sta si vzela čas in obiskala svojo 

staro mamo in to kljub številnim obveznostim, ki sta jih prinesla 

športna dosežka. Kot smo izvedeli je Jaka že naslednji dan 

odpotoval v Španijo. 

  

Krasna vnuka, vrhunska športnika in človeka velikim srcem! 

Ponosni smo na vas! 

 

Andreja Valant, direktorica 
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V četrtek, 28. oktobra smo obiskovalcem 17. Festivala za tretje 

življenjsko obdobje , ki je potekal od 16. do 28. septembra v 

Ljubljani v Cankarjevem domu pod geslom  

Vsi smo ena generacija,  

v okviru programa Skupnosti socialnih zavodov Slovenije   

predstavili vadbo Žoga Bend.  

 

Obiskovalci so bili zelo navdušeni nad našo prestavitvijo in kar 

nekaj se jih je odločilo, da zabobnajo z nami. 
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Koncert - Iz zakladnice slovenske popevke 
 

Prijeten koncert sta nam pripravili pianistka Aleksandra Gartnar 

in pevka Mojca Naglič. 

Popeljali sta nas v stare čase slovenske popevke s pesmimi Lada 

Leskovarja, Elde Viler, celo Belih vran s skladbo Z vrha 

nebotičnika. A meni je bila najbolj všeč pesem Orion od Marjane 

Deržaj, katera nas je razveseljevala s svojo veselo pesmijo.  

Ugotovila sem, da melodije in napevi slovenskih popevk tonejo s 

tišino, saj danes predvajajo predvsem narodno zabavne skladbe 

s harmoniko, ki preglasi vse nežne tone nekdanjih popevk. 

Doživetje je bilo lepo, spomini osrečujoči.  

Zahvaljujem se Aleksandri in Mojci za prijetno urico veselja in 

starih utrinkov.  

P. M., stanovalka 
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Bele Vrane 

besedilo: Gregor Strniša  

Z vrha nebotičnika 

 

Mala terasa in spodaj Ljubljana, pomanjšana,  
da odnesla bi od tu bele hišice v predpasniku.  
 
Tukaj s te male terase na sredi Ljubljane ta hip lahko  

bi dosegel Krim z roko.  
 
Sva šla na malo teraso nad širno Ljubljano, da najina  
vsa Ljubljana bi bila.  
Na nebotičnik sva odšla, bliže sonca in  
modrega neba,  
pozabiva, da premajhna za dva in  
žalostna sobica je najina. 

 

 

 



9 
 

Izlet na Brezje z obiskom sv. maše 

 

»Babičini kvadratki« - izdelek naših stanovalk v okviru akcije  
Europa Donna - Rožnati oktober   
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Sprehod in druženje ob kavi s prostovoljkami ter  
Simbo, Kitty in Bachom - Tačke pomagačke 
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Pozdrav iz Julijskih Alp 

 

Gospa Ana Čebulj, naša bivša prostovoljka, nam pošilja 

prisrčne pozdrave in se vedno rada spominja na naše 

prijetne urice v Domu v Preddvoru. Kot vedno, še danes 

rada hodi in nadvse ljubi naše gore. Zasledila je pesem 

Vršič o Ajdovski deklici, ki jo je poslala skupaj s pozdravi 

na razglednici: 

 
 

Tanja Čufar 
 

Ajdovska deklica 
 

Ajdovska deklica 
vodnica in sojenica je postala, 

ljudem v nesreči pomagala, 
mimo Prisanka jih vodila 

in si hvaležnost ljudsko pridobila. 
 

Le enkrat se je v sojeništvu prenaglila, 
dojenčku malemu nesrečo prisodila, 

da kozla zlatega ubiti smel bi 
in bogastva mnogo s tem imel bi. 

 
So druge vile se pogovorile 

in Ajdovsko deklico za vedno 
v Prisank kamen spremenile. 
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Gospe Ani Čebulj hvala za pesmico. Vsi stanovalci od 

Vašega omizja – skupine za samopomoč Breze - Vas lepo 

pozdravljajo. 

 

M. P., stanovalka 
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Moja življenjska pot  

 

 
Rodil sem se leta 1929 v Naklem. Otrok nas je bilo devet od tega 

šest fantov. Oče je bil državni cestar z 800 din plače. Živeli smo 

bolj skromno in otroci smo služili pri sosedih za pastirje.  

 

Med vojno leta 1943 v mesecu septembru, ko sem bil star 14 let, 

sem se šel učit za elektromonterja k privatnemu mojstru v Kranj. 

 

Časi med vojno so bili hudi tudi za vajenca. Tedensko sem dobil 

4 vojne marke, dnevno smo delali po 10 ur in tudi vse sobote. 

Prvo leto vajeniške dobe smo v glavnem čistili, pometali, 

premetavali premog, mešali mavec, prenašali lestve in opravljali 

zidarska dela za inštalacije – to je prebijanje starih debelih zidov. 

 

Dne 29. junija 1944 sem prvič okusil vso brutalnost nemškega 

škornja. Takrat so nas pet fantov, 14-letnikov iz Nakla, zaprli 

gestapovci iz Kranja, zaradi trosenja letakov in pisanja gesel na 

zidove v Naklem. To smo naredili pred nosom nakljanske policije, 

ki je bila dobro zastražena. Policija SS v Naklem se je izživljala 

tako, da je fante zaprla v farovški vrt in spustila pse ovčarje. 

Strah in groza je bila velika. Jaz sem takrat delal v bolnici Golnik, 

aretirali so me nemški žandarji in me vklenjenega pripeljali v 

Kranj, kjer so bili ostali fantje. Zaprti smo bili v nekdanjem 

stranišču v župnišču v Kranju, kjer je po stenah tekla voda. 

 

Udeležen sem bil tudi pri miniranju oklopnega vagona na kranjski 

železniški postaji, ki je vsak dan patruljiral po železniški progi 

Kranj – Jesenice. Zaradi nepazljivosti so nas vse zaprli, prijatelja 

so obsodili na smrt z obešanjem v Kranju pred hotelom Evropa. 

Za mene ni bilo dokazov in so me izpustili, ker sem trdil, da nisem 

bil udeležen.  
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Nato sem kot 15 letni fant odšel v partizane v Kokrški odred k 

terencem. Moja pot se je potem nadaljevala v XIV. Diviziji  

Šlandrove brigade, kjer sem bil oktobra 1945 odpuščen zaradi 

mladoletnosti in ker nisem hotel iti v oficirsko šolo v Rusijo. 

 

Vesel in srečen sem odšel domov in nadaljeval z učenjem pri 

mojstru v Kranju. Potreba po kvalificiranem kadru je bila zelo 

velika, tako da sem že predčasno v marcu leta 1946 položil 

pomočniški izpit za elektromonterja.  

 

Moja elektro pot se je nadaljevala takole: 6. septembra 1946 

sem zamenjal službo, odšel sem od privatnika k takratnemu 

podjetju DES, direkcija je bila v Ljubljani. V Kranju je bil samo 

obrat. Pričel sem z delom v rajonu Kranj in okolica. Po 

razformiranju se je podjetje preimenovalo v Podjetje za 

razdeljevanje električne energije.  

 

Dela na rajonu Kranj je bilo ogromno. Elektrifikacija podeželja in 

obnova porušenih vasi, kot na primer vas Gozd nad Golnikom. 

Veliko teh del smo naredili udarniško ob sobotah in nedeljah. 

Elektrificirali smo tudi vasi Sp. Bela, Zg. Bela, Sr. Bela in Bašelj, 

to je bilo leta 1947 in 1948.  

 

Potem sem odšel na elektro šolo v Ljubljano. Dopoldne sem delal, 

popoldne od 14. do 20. ure pa sem hodil v šolo. Učil sem se v 

nočnem času v kletnih prostorih, kjer ni bilo ogrevanja. Hrana je 

bila zelo slaba, še vedno na karte. Jedli smo zelje, repo, … 

 

Leta 1952 sem po končani šoli moral na dosluženje v JLA, in sicer 

za 6 mesecev – imel sem dijaški rok, ko sem bil v NOV. Po 

končanem vojaškem roku sem nadaljeval delo pri tedanjem 

podjetju za razdeljevanje elektrike, in sicer kot el. tehnik. Prvo 

delo je bilo trasiranje 20 KV daljnovoda Kokra – Jezersko. Po 

končanem delu na zelo težkem terenu od Kokre do Jezerskega, 

sem odšel v Selško dolino za nadzornika. Visoko kvalifikacijo sem 
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opravil v Ljubljani v enem mesecu pozimi. Moral sem vzeti 

brezplačni dopust. 

 

Po treh letih dela na terenu v lepi Selški dolini sem ponovno prišel 

v Kranj na podjetne za nabavnega referenta. Tudi to delo je bilo 

zelo zahtevno, predvsem zaradi velikega pomanjkanja materiala.  

 

To delo sem opravljal do leta 1965. Potem sem do upokojitve 

leta 1987 opravljal delo energetika. 

 

I. J., stanovalec 
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Sprehajalec 
 

Bilo je poleti, v času dopustov. Letoviščar, doma iz mesta, je bil 

na dopustu na vasi. Sprehajal se je po poti ob gozdu. Na eni 

strani poti je bil gozd, na drugi strani travnik. Bila je ob poti klop 

in se je usedel.  

Ogledoval se je okoli sebe. Na travniku so se pasle krave, po 

zraku so letali ptički.  

Pa je modroval: 

»Krave nam veliko koristijo, ptički pa nam čisto nič ne koristijo, 

samo letajo po zraku – to ni pravično!« 

Toda – trenutek za tem mu je ptiček »nekaj« spustil na glavo. 

Pomislil je, kaj bi bilo, če bi mu krava »nekaj« spustila na glavo! 

Dobro, da krave ne letajo po zraku. 

 

Po prebranem zapisala M. K., stanovalka 
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Marljive, pridne in delavne čebelice 

 

 

Čebelica je majhen ptiček, pa daje sladki dobiček. 

Boljša ena čebela kot cel roj muh. 

Čebela dobi med tudi iz osata. 

Čebela na med misli, pajek pa na lenobo. 

Čebela zase ne obdrži, z oskrbnikom deli. 

Kdor s čebelami skopo postopa, se medu ropa. 

Kar je čebeli v škodo, je tudi panju. 

Vsaka čebela ima svoje želo. 

Čebela zaleže toliko zaroda, da ga more prerediti. 

Ne piči vsaka čebela, ki okoli glave šum dela. 

Brez potu ni medu. 

 

Zbrala in zapisala Z. M., stanovalka 
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Smeh je najboljša naložba 

 

Moje življenje je polno sprememb. Včasih pijem kavo z mlekom, 

včasih brez, kdaj pa kdaj pa s smetano. 

Hodim v službo, je sicer žalostno, a plača je pa smešna. 

Všeč mi je, če mi kdo reče »gospod«, pa čeprav potem skoraj 

vsak nadaljuje »a ste vi normalni?!«. 

Dober kamen vsa okna odpira. 

Napis na srajci nekega starčka: 

»Nisem star 80 let, imam jih rosnih 16 s 64–letnimi izkušnjami.« 

 

Zbrala in zapisala Z.M., stanovalka 

 

 

Jama Zjot 

 

V četrtek smo pri g. Irmi imeli križanko in pri njenem reševanju 
smo naleteli na vprašanje, kako se imenuje jama Lahinja. Bilo 
nas je res veliko in nihče ni vedel odgovora, seveda tudi jaz ne. 
Tako sem dobila nalogo, naj raziščem nekaj o tej jami.  

Nahaja se v Beli krajini, 
je ponorna kraška jama, 

na koncu isto imenske 
kraške kotanje. Jama 
Zjot se odpira v 
neposredni bližini 
Nerajskega polja. Vhod 
vanjo je na koncu 
istoimenske kraške 
kotanje, po kateri ob 
višjem vodostaju teče 
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manjši potok, ki ponika v jamo na koncu neizrazite slepe doline. 

Z 62 m dolžine se uvršča med daljše jame v Beli krajini. Zjot je 
del kraškega vodonosnika, ki prevaja vodo iz kraške kotanje v 
smeri 500 m oddaljenega izvira Stepanjca. 

Za belokranjski ravnik je sicer značilno, da nizki kras s plitvo 
vodozno cono onemogoča nastanek globljih jam. Poleg tega naj 

bi se površje nivoja 
dvignilo šele v holocenu, 
zato se globlje in daljše 
jame niti še niso utegnile 

izoblikovati. 

Vodni rovi v jami Zjot so 
razporejeni v dveh etažah. 
Spodnje rove tudi ob nizkih 
vodostajih zaliva voda, ker 
so že del fratične cone, 

medtem ko so zgornji rovi ob običajnem vodostaju suhi in 
dostopni, voda pa jih zalije le ob višji gladini. 

Vhod v jamo je spolzek in široko zevajoč pas, na kar napeljuje 
že samo ime. Nadaljuje se v nizek rov, ki vodi v manjšo kapniško 
dvorano z jezerom. Tla v jami so prekrita z ilovnato naplavino. 
Pred vhodom je še manjši naravni kamniti most. 

Jama je zanimiva tudi z biospeleološkega vidika. V njej domuje 
značilna favna belokranjskega kraškega podzemlja. Njena 
predstavnika sta na primer jamski ježek in jamski cevkar. V jami 
lahko opazujemo tudi druge značilne jamske živali, kot so 
dolgonoge suhe južine iz rodu Opilio, jamske kobilice, netopirji, 

mali podkovnjaki, jamske kozice, postranice in troglobiontske 
polže. 
 
Tako smo spoznali še eno zanimivo jamo v Beli krajini. 
 
Vir:http://www.dedi.si/dediscina/39-zjot 
 

IMM, stanovalka 
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Aromatični rožmarin 

Ste že kdaj pomislili, kaj pomeni rožmarin in od kod prihaja? 
Aromatična sredozemska rastlina je zelo priljubljena v kuhinji. 
Rožmarin je tipična sredozemska rastlina. Največ jih raste v 
obalnih pokrajinah in posebno pogosto na skalnih pobočjih 
sredozemskega prostora. 
 
Rimljani so zimzelen in močno dišeč polgrm že v antiki uporabljali 
kot nadomestilo za kadilo. Rožmarin je tudi v srednjem veku 
dobil pomembno vlogo kot zdravilno zelišče. Začimbnico z rahlo 

grenko noto že stoletja uporabljajo v kuhinji za začinjanje mesa, 
ribe, zelenjave in krompirja. 
 
Rožmarin je večletni polgrm, kjer njegovi poganjki do zime ne 
olesenijo popolnoma. 
 
Zgodaj spomladi se pojavljajo lijakasti ustnati cvetovi. Odvisno 
od sorte so modro vijoličasti, svetlo modri, rožnati ali beli in 

privabljajo številne 
žuželke. Dobro prenaša 

vročino in v toplih krajih 
ga lahko vzgajate v 
loncu. Rožmarin lahko 
pobirate vse leto. 
Aromatični listi so 
uporabni sveži in kuhani. 
Rožmarin je zelo odlična 
zdravilna rastlina, krepi 
spomin.  
Nabran šopek pa odišavi 
stanovanje.  

 
 

Znanstveniki trdijo, da prepričuje tudi razvoj demence. Dovolj je, 
da sveži rožmarin zmečkate v rokah in ga vdihujete. Tako se iz 
rastlin sproščajo zdravilne snovi. 
 

IMM, stanovalka 
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Spisi učencev  
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor 

  

 

Otroštvo mojih staršev in starih staršev 

 

Pisalo se je leto 1944. To je bilo prestopno leto, ki se je po 

gregorijanskem koledarju začelo na soboto. Vojna še ni bila 

končana. Pravzaprav se je v tem letu zgodilo veliko dogodkov, ki 

so bili pomembni za zaključek vojne: izkrcavanje v Normandiji, 

zavezniki so se izkrcali v Provansi, Himmler je ukazal porušiti 

krematorij v Auschwitzu … 

To je tudi leto, ko se je rodil moj dedek. Rodil se je doma. V 

tistem času elektrike ni bilo povsod. Niso poznali niti televizije 

niti telefona. Dečki so bili oblečeni zelo preprosto: v hlače in 

srajco. Te so bile največkrat ponošene in večkrat zašite. Poleti so 

hodili bosi, pozimi pa v gumijastih škornjih. Niso imeli bund, pač 

pa suknjiče in plašče, ki so jim bili po navadi preveliki. V šolo so 

hodili peš, saj po vaseh ni bilo javnega prevoza. Do šole je moj 

dedek hodil eno uro, pozimi še dalj, ker je moral gaziti po snegu. 

V šoli je do 2. razreda pisal na tablice, potem pa v zvezke. Igrače 

so si otroci naredili sami – iz lesa, cunj … 

Ker je vojna še vedno trajala, je bila večina moških v vojski, 

doma so ostale ženske z otroki in starejši ljudje. Dedi je imel še 

dva brata. On je bil najmlajši. 

Pet let kasneje se je rodila moja babica. Ker so se njeni starši 

veliko selili, se je rodila v zagrebški porodnišnici. Rodila se je kot 

drugi otrok, pet let kasneje se je rodila še njena sestra. Otroštvo 

je moja babi preživela na vasi in hodila na isto šolo kot dedi. Kot 

otrok je morala, preden je šla k pouku, pasti krave. Včasih se je 

med pašo zaigrala in pozabila nanje. Ničkolikokrat so šle krave 

po svoje, po navadi v sosedov vrt, babica pa je bila kaznovana. 
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Tudi ona je v šolo hodila peš. Med potjo so se s prijatelji 

velikokrat igrali. Tako jim je čas hitreje minil. Ko ni bilo snega, 

je bila njihova pot veliko krajša, saj so šli po gozdu. Ko pa je 

zapadel sneg, in takrat ga je padlo veliko, so morali v šolo po 

cesti. Ta pot je bila veliko daljša. V šoli so tudi oni do 2. razreda 

pisali na tablice, nato v zvezke. Oblečena je bila zelo slabo. Tudi 

ona je nosila ponošena oblačila. Imela pa je srečo, da je bila 

njena teta šivilja. Velikokrat ji je iz starih oblačil sešila nova. 

Igrače si je naredila sama. To so bile punčke iz starih cunj. 

Elektrika je bila v tistih časih prava redkost. V določene vasi so 

jo napeljali zelo pozno. Niso imeli televizije, tudi radio je bil 

redek. Starši se z mojo babi niso imeli časa igrati, ker so delali 

na kmetiji. Tudi ona je pomagala. 

Šestindvajset let kasneje, točneje 9. maja 1975, se je rodila 

moja mami. Rodila se je v porodnišnici v Ljubljani. Njeno 

otroštvo je bilo bistveno drugačno, kot je bilo otroštvo mojih 

starih staršev. To leto je Organizacija združenih narodov 

proglasila za mednarodno leto žensk. Bil je začetek dobe 

mikroračunalnikov, uredile so se povojne meje med Italijo in 

Jugoslavijo, 8. marec pa je postal mednarodni dan žena. 

Otroštvo moje mami je bilo precej podobno mojemu otroštvu. 

Pred šolo je mami obiskovala vrtec, v šolo se je vozila z mestnim 

avtobusom, približno deset minut. Pouk v Osnovni šoli heroja 

Staneta Kosca v Šmartnem pod Šmarno goro se je začel ob 8. 

uri zjutraj in je trajal ves dan, po navadi do 15. oz. 16. ure. Moja 

mami je obiskovala številne krožke.  

Oblačila so v tistem času kupovali v veleblagovnicah, kot so 

Nama, Astra, Maximarket … Nekatere od njih so odprte še danes. 

Bolj redke dobrine so bili kinder jajčka, mehčalec, čokolada Milka 

… Po te stvari so hodili čez mejo v Celovec. Na začetku so imeli 

črno-belo televizijo, kasneje tudi barvno. Televizijskih 

programov je bilo zelo malo: SLO 1, SLO 2, HRT 1, HRT 2, Koper. 
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Delovni čas staršev je trajal od 6.00 do 14.00, ob sobotah in 

nedeljah so bili prosti. Tudi trgovine so bile konec tedna in ob 

praznikih zaprte. 

Gimnazijo in kasneje fakulteto je moja mami obiskovala v 

Ljubljani. 

Leto 1979 se je začelo s ponedeljkom, Organizacija združenih 

narodov pa ga je razglasila za mednarodno leto otroka. Tega leta 

sta se, poleg mojega očeta, rodila še Valentino Rossi, italijanski 

motociklistični dirkač, in Primož Peterka, slovenski smučarski 

skakalec. Nobelovo nagrado za mir je dobila mati Tereza. 

Moj oče se je rodil 21. decembra 1979 v porodnišnici v Kranju. 

Bil je prvi izmed treh otrok. Pozneje pa sta se rodila še brat 

Dušan in sestra Suzana. Z družino so živeli v enostanovanjski 

hiši na Francariji, kamor se je dedijeva družina preselila okrog 

leta 1970. 

V vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor je oče hodil občasno. 

Večji del ga je pazila mama, očetova mami. Osnovno šolo je 

obiskoval v Preddvoru. V šolo je hodil peš. Za to je porabil 

približno deset minut. V šoli je obiskoval modelarski krožek, 

računalniški krožek … Pouk je trajal toliko časa kot danes. Takrat 

sta bila ravnatelja g. Luka Karničar in g. Marjan Peneš. Ker je bil 

moj oče doma v prelepem kraju z jezerom, je vsako zimo drsal 

na bližnjem jezeru Črnava, poleti pa so se v njem otroci kopali in 

skakali s pomolov, ki jih zdaj ni več. 

Mami Zdenka je delala v šoli, oči Zlatko pa v lesnem obratu 

Jelovica. Starši so v tistem času svojim otrokom igrače že 

kupovali, nekaj pa so si jih izdelali tudi sami. Veliko je bilo lesenih 

igrač, lego kocke pa so bile bolj redke. Oblačila so kupovali v 

trgovini Biba v Kranju. V Avstrijo so hodili kupovat pralni prašek, 

kavo in tudi tehnične stvari, ki se jih pri nas ni dalo dobiti. Imeli 

so že barvno televizijo in stacionarni telefon. Leta 1998 je oče 

dobil prvi računalnik. Mobitelov do leta 1999 ni uporabljal nihče 

v družini. 
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Otroštva, v katerem so živeli stari starši, si sploh ne moremo 

predstavljati in se nam zdi drugačno kot v sedanjosti. Starim 

staršem pa se je zdelo njihovo otroštvo čisto v redu in jim čisto 

nič ni manjkalo. Nam se naše otroštvo zdi boljše. 

 

Zoja Bobnar, 6. b 
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Slovenščina, kdo bo tebe ljubil? 

(razmišljanje ob Vodnikovi pesmi Moj spomenik) 

 

V tem spisu bom na kratko opisala rabo slovenščine do 19. stol. 

ter orisala Vodnikov in svoj odnos do domovine in maternega 

jezika. 

Dokaz, da je slovenščina obstajala že vsaj od 10. stol., so 

Brižinski spomeniki. Takrat je bila slovenščina še v svojem 

zgodnjem obdobju, kar pomeni tudi, da še ni bila narečno 

razcepljena. Brižinski spomeniki so poleg Celovškega in Stiškega 

rokopisa glavno delo srednjeveškega pismenstva. Ta besedila so 

večinoma zapisali tuji duhovniki. V tistem času je bilo poznano 

tudi ustno ali ljudsko slovstvo. Ljudske pripovedi ali pesmi so se 

iz roda v rod prenašale ustno - šele kasneje so jih začeli 

zapisovati. Leta 1550 smo Slovenci s prvo knjigo - Katekizmom 

(dodan mu je bil Abecednik) dobili knjižni jezik. Prvo slovensko 

knjigo je napisal Primož Trubar, zato mu pravijo tudi oče 

slovenskega knjižnega jezika.  

V razsvetljenstvu so nastala prva strokovna besedila v 

slovenščini - Valentin Vodnik je prevedel strokovna priročnika 

Babištvo in Kuharske bukve, napisal je prvo slovnico slovenskega 

jezika v slovenščini pa tudi prvo posvetno zbirko pesmi z 

naslovom Pesmi za pokušino. Razvijati se je začela tudi 

publicistična zvrst - izhajati je začel prvi slovenski časopis 

Ljubljanske novice. Anton Tomaž Linhart je razvil umetnostni 

jezik - ustvaril je prvo slovensko komedijo Županova Micka.  

Vodnik je živel v obdobju razsvetljenstva. Razsvetljenci so hoteli 

izobraziti ljudi, zato je v tem obdobju nastalo več poučnih pesmi, 

basni, ugank. Obdobje razsvetljenstva je izredno pomembno za 

nas, saj se je poleg vsega naštetega začela pojavljati tudi 

posvetna vsebina v literarnih delih.  
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Vodnik si je zelo prizadeval za razvoj našega jezika, njegovo 

uporabo in obstoj. V pesmi Dramilo je Slovence nagovarjal in jim 

našteval razloge, zakaj lahko lepo živijo, če bodo delali. Razlagal 

je, da imamo vse pogoje za to: pamet, lepoto, moč in delavnost. 

Dosežemo lahko vse, če le ne bomo leni. V pesmi Moj spomenik 

omeni, da pozna tudi druge jezike, vendar bo pisal in nasploh 

uporabljal le slovenščino, ki je njegov materni jezik. 

Strinjam se z Vodnikom, da ima naš narod vse pogoje, da živi 

kvalitetno in lepo. Slovenija je lepa dežela, ki ima veliko različnih 

naravnih enot, ki jih lahko izkoristimo - npr. morje za ribolov, 

griče za vinograde itn. Zdi se mi, da slovenščina nekako izgublja 

svojo enakopravnost z drugimi jeziki in smo Slovenci, vsaj 

mladina, to enakopravnost našega jezika z drugimi nekako 

zanemarili in pozabili, za kaj so se naši predniki toliko časa 

potegovali.  

Zdi se mi, da bi vsak pri sebi lahko malo razmislil in poskusil 

opustiti angleške izraze, ki se vse bolj zažirajo ne samo v sleng, 

ampak tudi v pogovorni jezik. Če tega ne bomo storili, 

slovenščine čez nekaj let praktično ne bo več. 

 

Hana Brezar, 9. b 
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Mednarodni dan starejših 

Leta 2060 bo predvidoma skoraj vsak tretji Slovenec star 65 ali več let 

 

Mednarodni dan starejših obeležujemo z aktivnostmi in 

izpostavljamo starejše, njihovo prisotnost, odnos do njih; 

organizirane so delavnice in konference, domovi za starejše 

imajo dan odprtih vrat itn. Vse pomembnejši je slogan »aktivno 

in zdravo staranje«, torej kvalitetno in dostojno staranje. 

Delež starejših narašča, leta 2060 naj bi bil skoraj vsak tretji 

Slovenec star 65 ali več let.  

Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bila 1. januarja 2015 skoraj 

petina prebivalstva Slovenije stara 65 ali več let. Prevladovale so 

ženske; bilo jih je skoraj tri petine.  

Naša družba se torej stara. Tudi zadnje napovedi Eurostata v 

zvezi s projekcijami prebivalstva za Slovenijo (t. i. 

EUROPOP2013) kažejo, da naj bi se delež starejših (tj. oseb, 

starih najmanj 65 let) do leta 2060 v celotni strukturi 

prebivalstva povzpel na skoraj 30 %. Projekcije do leta 2080 pa 

napovedujejo, da naj bi se posledice »baby-boom« generacije do 

takrat že počasi iztekle in starostna piramida naj bi se začela 

postopoma stabilizirati.  

 

Revščina med starejšimi po zadnjih podatkih nekoliko 

nižja  

Po zadnjih podatkih SURS je v letu 2014 v Sloveniji živelo pod 

pragom tveganje revščine približno 290.000 oseb; povedano 

drugače: stopnja tveganja revščine je bila 14,5-odstotna. Med 

temi 290.000 osebami je bilo 55.000 (19 %) takih, ki so bile 

stare 65 ali več let. Stopnja tveganja revščine med temi je bila 

za oba spola skupaj 17,1-odstotna, za vsak spol posebej pa zelo 

različna: za moške je bila malo manj kot 11-odstotna, za ženske 
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pa skoraj 22-odstotna, torej še enkrat višja (in ta razlika se s 

starostjo še povečuje). Sicer se je stopnja tveganja revščine za 

to skupino starostnikov glede na prejšnje leto (2013) nekoliko 

znižala (za 3 odstotne točke). To je nekoliko presenetljivo glede 

na to, da so se – seveda ob predpostavki, da gre v tej skupini 

pretežno za upokojence – povprečni zneski pokojnin od leta 2012 

zniževali (predvsem zaradi prenosa pravice do varstvenega 

dodatka v socialo) in da se je tudi odstotek povprečnih neto 

pokojnin od povprečne neto plače prav tako znižal (med drugim 

tudi zaradi neusklajevanja pokojnin). Najverjetneje so ti 

starostniki poleg pokojnine prejemali še druge vire dohodkov 

in/ali prejemkov (poleg tega pa se pri izračunu revščine 

upoštevajo tudi dohodki in prejemki drugih članov 

gospodinjstva).  

 

V domovih za starejše vsako leto več oskrbovancev  

Decembra 2013 je v domovih za starejše bivalo skoraj 17.700 

oskrbovancev, kar je skoraj za tretjino več kot v letu 2006. Med 

oskrbovanci so bili tudi mlajši od 65 let, a je bil delež teh majhen 

(decembra 2013 jih je bilo malo več kot 6 %). Sicer so med 

vsemi oskrbovanci prevladovale osebe, stare 80 ali več let, in 

delež teh je bil vsako leto večji (decembra 2013 že okrog dve 

tretjini). Med oskrbovanci so prevladovale ženske (bilo jih je 

skoraj tri četrtine). Glavni razlogi za prihod v dom za starejše so 

bili pri 80 % oskrbovancev bolezen in starost oziroma 

nezmožnost za samostojno življenje.  

 

Različne storitve v okviru dolgotrajne oskrbe prejemalo 

okrog 59.000  

Prav prej omenjena domska populacija starejših spada med 

potencialne uporabnike sistema dolgotrajne oskrbe, vendar ta v 

Sloveniji zdaj še ni zakonsko urejen (se pa intenzivno dela, da bi 
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se to uredilo). Podatke o potencialnih prejemnikih dolgotrajne 

oskrbe in izdatkih za ta namen je SURS že pripravil in objavil 

skladno z mednarodno metodologijo. Sicer mednarodne 

institucije (OECD, Eurostat, WHO) v enotni definiciji 

opredeljujejo dolgotrajno oskrbo kot niz storitev, ki jih 

potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo funkcionalne zmožnosti 

(fizične ali kognitivne) in ki so posledično daljši čas odvisni od 

pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih opravil. 

Pogoj za vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe vsekakor torej ni 

starost, a po prvih podatkih za leti 2011 in 2012 je delež 

prejemnikov dolgotrajne oskrbe med osebami, starimi vsaj 65 

let, znašal okrog dve tretjini; to pomeni, da je bil prejemnik take 

oskrbe povprečno skoraj vsak deveti petinšestdesetletnik. Sicer 

prvi podatki za Slovenijo kažejo, da je bilo decembra 2012 okrog 

59.000 potencialnih uporabnikov sistema dolgotrajne oskrbe. 

Delež tistih, ki so prejemali storitve dolgotrajne oskrbe v 

institucijah, je bil približno enak deležu tistih, ki so te storitve 

prejemali na domu: prvih in drugih je bilo približno tretjina (okoli 

21.000). Sledili so prejemniki, ki so prejemali le denarne dodatke 

za poravnavanje različnih storitev v okviru dolgotrajne oskrbe; 

teh je bilo več kot četrtina (ali okrog 17.000). Za celotne izdatke 

za dolgotrajno oskrbo smo v letu 2013 namenili 1,31 % BDP. 

Sicer so izdatki za dolgotrajno oskrbo sestavljeni iz 

zdravstvenega in socialnega dela: izdatki za prvi del so v letu 

2013 znašali 314 milijonov EUR, za drugi del pa 153 milijonov 

EUR.  

 

Izobrazbena struktura starejših  

Med prebivalci Slovenije, starimi 65 ali več let, je bil v letu 2014 

v Sloveniji skoraj vsak deveti višje - ali visokošolsko izobražen, 

medtem ko je vsak drugi imel le osnovnošolsko ali srednješolsko 

izobrazbo. Zanimivi so podatki, ki kažejo, da se starejši radi 

udeležujejo različnih oblik (ne)formalnega in priložnostnega 
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izobraževanja, usposabljanja ter kulturnih dejavnosti in 

prireditev. 

 

Vir: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5477 

 

 

 

 

Pozabljen čas – 31. del 

 
 

Jana ga je šele nocoj bolj natančno opazovala. »Kako lepe 
kodraste in svetle lase ima, njegove oči so pa kot globoko gorsko 
jezero. Moram si priznati, da mi je všeč«, je o Juretu 
premišljevala Jana.  
 

Tudi Juretu se je zdelo, da Jana danes prvič vidi čisto drugače. 
Premišljeval je: »Tale deklica je zelo lepa. Črni lasje, črne oči in 
vitka postava. Všeč mi je! Le kako, da tega nisem opazil že prej? 
Ah, saj sem en osel, le kam sem zlezel. Ona bo gospodarica, vse 
bo njeno! Brat bo duhovnik, sestra pa igralka. Verjetno se več 
ne bosta vrnila domov.«  
 

Rahlo jo je prijel za roko: »No, kam si odletela z mislimi?« 
»Premišljevala sem, če bom res zmogla vse to, kar sem si 
zamislila?« »Seveda boš, zdaj ne smeš vreči puške v koruzo.« 

Prijel jo je za roko. »Jana, če boš želela, ti bom pomagal. Boš 
videla, skupaj bova premagala vse ovire. Saj sva prijatelja, ne?« 
Bila sta čisto tiho in roka je počivala v roki. Šele, ko je vstopila 
Jera, sta se spustila. 
 

»Kaj pa vidva? Klepetata na gorkem? Jana, spat grem! Lahko 
noč!« »Tudi jaz grem spat. Lepo spi Jana in kaj lepega sanjaj! 
Lahko noč!« »Enako Jure! Hvala za vse tvoje nasvete! Lahko 
noč!« 
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Prav nič ni bila zaspana. Še dolgo je sedela ob topli peči in še 

enkrat v mislih ponovila vse, kar se je nocoj med njima zgodilo. 
Bila je srečna. Spoznala je, da je on njen res velik prijatelj. 
Ugotovila je, da ji je nujno potreben in da mu popolnoma zaupa.  
 

Nastopil je nov zimski dan. Bil je oblačen in hladen. Moški so bili 
že v hlevu, da bi opravili delo tam, tako kot vsak dan. Jera in 
Jana sta bili v kuhinji. Pripravljali sta zajtrk in se domenili, kaj 
bosta kuhali za kosilo.  
 

»Veš kaj Jera! Skuhaj kakšno dobro juhico! Mami jo ima zelo 

rada. Pa bi mogoče kar govedino in pražen krompir. Pa kakšno 
pecivo speci, morda kar orehovo potico,« je Jeri svetovala Jana.  
 

»Šla bom v dnevno sobo, da bom pripravila ležišče, kjer bo mami 
čez dan. Prosim te, Jera, da ji boš pomagala. Danes Sonje še ne 
bo, zato bova midve poskrbeli zanjo.« 
 

Pri Zalokarjevih je bilo čutiti nestrpnost, pričakovanje, da se bo 
življenje vsem spremenilo. Vsak nenavaden šum jih je zmotil, saj 
so pričakovali rešilni avto, ki bo pripeljal gospodarico. Kmalu so 
se res ustavili na dvorišču.  
 

Jera je nesla ven toplo odejo, da Marijane po poti iz avta v hišo 
ne bo zeblo.  
 

Najbolj neučakana je bila Jana: »Mami, mami, o hvala Bogu, da 
si doma. Počasi in previdno jo nesite v hišo. Jera, daj odejo! Kako 
sem danes vesela, mami, da si spet doma!«  
 

Jure in Matija sta vse skupaj opazovala bolj stran, da ne bi bila 
na pot ali pa, da bi hitro priskočila na pomoč, če bi ju potrebovali.  
 

»Kar vse v hišo, vam bom dala vroč čaj in kavico bom skuhala,« 
jih je vabila Jera.  
 

Ko so Marijano odložili na ležišče, so vsi odšli v kuhinjo in se 
posedli za tisto veliko mizo, kjer jih je Jera pogostila. Jana in 
Peter pa sta šla z dr. Jurešem k mami v dnevno, da bi jima dal 
napotke, kako ravnati z njo, da bo vse prav.  
 

»Takole vama povem, gospa najmanj dva do tri mesece ne sme 
stopiti na poškodovano nogo. Levi kolk je še malo bolj občutljiv 
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kot desni. Čez en mesec jo boste pripeljali na kontrolni pregled. 

Takrat se bomo dokončno odločili, kaj bomo, upam, da bo možna 
zamenjava kolka. Ampak, počakajmo! Jutri greste lahko v 
Ljubljano po invalidski voziček, tu imate napotnico za izposojo 
tega. Ko jo boste dajali v voziček, bodite pozorni, da vam ne 
pade. Jemlje naj zdravila, saj ima vse s seboj. Če jo bo pa še 
bolelo, naj vzame še kakšno kapsulo. Na teh ima napisano, da 
jih jemlje občasno. Pa naj ne pretirava! Če pa vam kaj ne bo 
jasno, pa imate mojo direktno številko. Kadar koli me lahko 
pokličeta. Ali imata še kakšno vprašanje?«  
 

»Ne, gospod doktor, upam, da sva si vse zapomnila. S sestro 
Sonjo smo že zmenjeni, jutri pride. Nato pa po potrebi vsak ali 
vsak drugi dan. Previjati jo mora na dva dni, kajne? Hvala za 
vse, zdaj pa pojdite v kuhinjo, da vas Jera postreže. Oči ti tudi 
pojdi, bom jaz pri mami. Saj veš, pa ne pozabi tisto kar sva 
pripravila.«  
 

»Ne bom! No, le pojdiva, gospod doktor!« 
 

 (se nadaljuje)                                             

Olga M. Kepic 

 

 

__________________________________________________ 

 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

ga. Frida Knez, ga. Zora Kavčič, ga. Marija Logar,  

g. Tomaž Dežman in g. Jože Aljančič. 
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Aktivnosti in dogodki v oktobru 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 – ponedeljek  

o ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o vadba Žoga Bend – ponedeljek oz. sreda 
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 – ponedeljek oz. sreda 
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 

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

OVIJANJE DREVESA V ROŽNATE PLETENINE – v okviru 
akcije Europa Donna Rožnati oktober 
ponedeljek, 2. oktober ob 10.15 uri v parku 
__________________________________________________ 
PRIREDITEV OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH  
z nastopom Žoga Benda in Ženskega pevskega zbora 
Josipine Urbančič DU Preddvor 

sreda, 4. oktober ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
IZLET na Možjanco, za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih 
opravilih  
četrtek, 5. oktober  
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI 
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
sreda, 11. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji 
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DRUŽENJE OB MISELNIH AKTIVNOSTIH  

s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo 
četrtek, 12. oktober ob 10.00 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KONCERT Trbojske ljudske pevke 
četrtek, 12. oktober ob 16.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 13. oktober ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
DAN RDEČEGA KRIŽA  

ponedeljek, 16. oktober  
 

- peka piškotov v okviru akcije Drobtinica ob 10.00 uri v 2. nad.  
- kulturni program ob 16.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
KOSTANJEV PIKNIK z učenci iz OŠ Preddvor 
petek, 19. oktober dopoldne 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 23. oktober ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
________________________________________________________________ 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
četrtek, 25. oktober ob 13.00 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
PEVSKO POPOLDNE S HARMONIKARICO Darjo Jelenc 
četrtek, 25. oktober 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v oktobru 2017 
 

– enota Naklo - 

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 
o BioSinhron (masaža stopal) – petek  

o skupina Lastovke z Jelko Štefanec – sreda 

o molitvena ura – četrtek 
o ročna dela – petek 
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 
------------------------------------------------------------------- 
 
PRIREDITEV OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH  
z nastopom Folklorne skupine Pod'kuca OŠ Naklo 
torek, 3. oktober ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MAŠA 
četrtek, 5. oktober ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 

__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI  
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
ponedeljek, 9. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

__________________________________________________ 
TOMBOLA 
torek, 10. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 16. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

__________________________________________________ 
»METODA 1000 GIBOV« z vaditeljicami Društva šola za 
zdravje 
torek, 17. oktober ob 9.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
DAN RDEČEGA KRIŽA – kulturni program 
torek, 17. oktober ob 16.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
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KOSTANJEV PIKNIK z otroci iz vrtca Mlinček in 

harmonikarjem Jožetom Štilcem 
petek, 20. oktober ob 10.30 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE z Darjo Jelenc 
ponedeljek, 23. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________  
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s kitaristom Frenkom 
Bobičem 
torek, 24. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 

OBISK Tačk Pomagačk 
torek, 24. oktober ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 
__________________________________________________ 

 
 

Dokler si radoveden, se lahko upiraš svoji starosti (L. Lencester) 

 
V starosti se naučiš mnogih reči, ki jih v mladosti nisi hotel 

razumeti. (Karl Julius Weber) 
 

Z vidika mladosti je življenje neskončno dolga prihodnost; z 
vidika starosti je zelo kratka preteklost. Treba se je postarati, se 

pravi dolgo živeti, da spoznaš, kako kratko je življenje.  
(Atrhur Schopenhauer) 

 
 
 

________________________________________________________________ 

 
Izdal:  

Dom starejših občanov Preddvor 

Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.  
Ni lektorirano. 


