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Iskrene čestitk stanovalcem, ki praznujete  
v septembru! 

 
 

enota Preddvor 
 

g. Jožef Ravnik, 
 ga. Zofija Zagorc, 
 g. Jožef Černilec, 
 ga.  Rada Virant, 

 ga. Angela Grzetič, 
 ga. Bronislava Muller, 
 ga. Marijana Valjavec, 

 ga. Ljudmila Vrtač, 
 ga. Marija Jakopin, 
 ga. Marija Praznik, 
 ga. Marija Blažič, 

 ga. Marijana Jelovčan, 
 g. Franc Avšič, 

 ga. Terezija Mežnarič, 
 g. Karel Colnarič, 
 ga. Regina Šink, 
 ga. Berta Strnad, 

 ga. Frančiška Deželak, 
 ga. Ljudmila Hladnik, 

 g. Frančišek Pavlič, 
 ga. Mihaela Štefančič, 
 ga. Ljudmila Vilfan; 

 
enota Naklo  

 

g. Janez Bodlaj,  
g. Bogoljub Radonić,  
ga. Marija Klanjšek 
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Neža Maurer 

      

       N e d o j e m l j i v o  

 

Znam živeti tu 

in tam daleč. 

A kako priti od tu do tja? 

Vožnja za bajanje. 

 

Znam živeti danes, 

veselim se jutrišnjega dne. 

A časa ne znam ne otipati 

ne okusiti. 

 

Živim to življenje, 

znam si predstavljati nebivanje. 

A kako priti iz enega v drugo 

je nedojemljivo 

kot spočetje. 
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Utrinki 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Praznovanje rojstnih dni 

Kako lepo je bilo tudi letos, ko smo skupaj praznovali rojstne 

dneve stanovalci rojeni v juliju in avgustu. Bilo nas je veliko. 

Drug drugemu smo voščili in si nazdravili.  

Bili smo postreženi s torto s pijačo. Za dobro vzdušje je poskrbela 

Darja s harmoniko.  Godba je bila taka, da jo težko najdeš, kot 

na kakšni ohceti. Bilo je zelo lepo.  

Zelo sem vam hvaležna, da ste me povabili na tako prijetno 

zabavo. Bog naj vam vse dobro povrne. 

Angela, stanovalka  
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Sladoledni piknik 

Sedim v sobi in si krpam svojo nogavico, ker si je palec izrinil 

svojo pot iz nje. Okno imam še odprto, ker še ni prevroče in kar 

naenkrat zaslišim nekakšen šum, ki postaja vedno glasnejši.  

Odprem vrata – nič, čista tišina. Šivam naprej, ko se melodija 

ponovi, pogledam iz balkona v park in vidim gručo naših 

stanovalcev in od tam se slišijo nežni zvoki lepe melodije, katere 

nam pošilja gospa Francka Šavs iz svojih citer. Melodije nam 

božajo dušo in ušesa, seveda pa pridejo tudi do srca. 

Uživam ob lepi glasbi in miru časa, ki mi je dan in sem kar srečna.  

Pa nekdo potrka in me predrami iz lepih misli. Pred vrati je bil 

Greg z vozičkom sladoleda, ki mi bo šel v slast in lep dan se 

nadaljuje. Da bi bilo še kaj takih dni.  

M. P., stanovalka 
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Koncert ženskega pevskega zbora 

Lipa iz Radovljice 
 

Danes smo imeli koncert, ki so nam ga predstavile ženske – 

upokojenke iz Radovljice. 

Bilo jih je kar veliko in njihove pesmi so bile zelo lepe, saj so jih 
prepevale več glasno, kar je zelo lepo zvenelo. Pripravile so nam 
veliko pesmi, ki pa nam niso bile znane. Besedilo je bilo gotovo 
že zelo staro, tako, da ga nismo poznali. 

Zelo smo uživali, ker so imele s sabo gospoda, ki nam je 
pripovedoval različne anekdote. Seveda je imel zbrane v 

majhnem zvezku in vse to naj bi napisal njihov prijatelj. Vsemu 
temu smo se zelo nasmejali, saj so bile smešnice v katerih smo 
zelo uživali. Prebral pa nam je tudi pesem, ki jo je napisala Neža 
Maurer, sedaj stanovalka našega Doma. Na koncu pa smo vsi 
skupaj zapeli »Mi se imamo radi«. Ta pesem je postala že kar 
naša himna in z njo smo skupaj s pevkami zaključili naš koncert. 

Zahvalila sem se jim za obisk z željo, da nas še kdaj obiščejo. 

IMM, stanovalka 
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V našem vrtičku je zacvetela sivka – ga. Omahen je 

nabrala dišeče šopke 
 

 
 

S psičko Luno na sprehodu do jezera Črnava 
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Spomin na prijeten izlet v Prekmurje 

Spomnila sem se enega od izletov z upokojenci po Sloveniji. 

Napotili smo se v Prekmurje. 

V Bogojini smo si ogledali znamenito cerkev Marijinega 

vnebovzetja, delo arhitekta Jožeta Plečnika, v Veliki Polani pa 

rojstno hišo pisatelja Miška Kranjca. Velika Polana je znana tudi 

po štorkljah, ki jim v Prekmurju pravijo tudi štrk. Vodič izleta 

nam je pripovedoval o življenju štorkelj v tem kraju.  

Iz toplih krajev spomladi 

v svoje staro gnezdo 

najprej prileti samec in ga 

uredi. Za njim prileti 

njegova družica. Štorklje 

so znane po zvestobi in po 

večletnem skupnem 

življenju z istim 

partnerjem. Samica 

znese dva do tri jajca. 

Ogleda si okolico, če bo 

dovolj hrane za vse mladiče. Če oceni, da je dovolj hrane za tri 

mladiče, pusti vsa tri jajca, da se izvalijo, če ne eno jajce uniči, 

da imata ostala dva mladiča dovolj hrane. Ko samica sedi v 

gnezdu in vali, ji samec pridno nosi hrano.  

Med pripovedovanjem vodiča se oglasi ena od upokojenk: 

»Škoda, da nisem štorklja …«. Sledil je smeh ... 

Ko se mladiči izvalijo oba skrbita za naraščaj, da so jeseni mladiči 

sposobni za na dolgo pot v tople kraje.  

To so spomini na del izleta po Prekmurju, na katerem smo si 

ogledali še več znamenitosti.  

Prekmurje je pomembno tudi kot slovenska žitnica za kruh. 

M. B., stanovalka 
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Šolanje pri Uršulinkah v Škofji Loki 

V šolo sem začela hoditi pri sedmih letih. Šolo sem obiskovala pri 

Uršulinkah v Škofji Loki. Nekatere nune so bile stoge, nekatere 

pa ne.  

V tretjem razredu smo dobile več novih predmetov. Se je bilo 

potrebno kar potruditi, da si dobil dobro oceno.  

Enkrat na teden smo imele predmet vzgoje ali vedenje. Učile smo 

se, kako moraš biti prijazen do starejših ljudi, kako se moraš 

vesti pri mizi in kako se obnašati. Bog varuj, da bi imela oceno 

iz vedenja štiri! Tudi verouk si moral znati za dobro oceno.  

Nune so imele tudi meščansko šolo. Čas je hitro mineval in kar 

naenkrat sem se znašla v prvem razredu meščanske šole. Tu smo 

imele zahtevnejše predmete. Začele smo se učiti tudi nemškega 

jezika. Nune so znale dobro razložiti snov, tako da sem jo kar 

dobro obvladala. Po pravici povedano, rada sem obiskovala to 

šolo.  

Potem je prišla vojna in mojega šolanja je bilo konec. 

E. M., stanovalka 

 

Dopust 

Poletje je čas dopustov in tudi najina želja je bila močna – želela 

sva, da po nekaj letih spet skočiva v morje. Nisva imela avta, 

imela pa sva dva mopeda, ki sta nama vsakodnevno dobro 

služila. Odločila sva se, da se na morje odpraviva z mopedoma. 

Prišlo je tudi povabilo na obisk k prijatelju, ki živi v Biogradu na 

moru, kar pa je kar daleč. Otroka sta bila za tako dolgo pot 

seveda še premajhna in sta morala ostati doma v varstvu tete 

Minke. Midva pa sva se z vsemi problemi potovanja kar uspešno 

spopadla in tako je prišel dan (noč) odhoda. 
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Odpeljala sva neprižgana mopeda do ceste, da se otroka ne bi 

zbudila in pot do Biograda se nama je odprla. Od Črnuč, preko 

Ljubljane, naprej na »Dolenjko« iz Škofljice proti Turjaku, Ribnici 

in Kočevju. Cesta se je zožila, tudi asfalta ni bilo več. Najino pot 

so obdajali gozdovi in srečevala sva večinoma tovornjake, ki so 

le počasi po ozki in strmi cesti sopihali, tako kot midva.  

Peljala sva se skozi manjša naselja, kot je Livold, sledil je dober 

vzpon, naprej do Broda na Kolpi in že so bile pred nama Delnice. 

Bila sva že krepko na Hrvaškem. Pot naju je peljala na Lokve, 

Fužine, do Crikvenice, kjer naju je pozdravilo morje, kar sva si 

želela. V Novem Vinodolskem sva v manjšem zalivčku našla 

primeren prostorček za postanek, kopanje, malico in našla sva 

obilo zrelih malin, ki so nama obema šle v slast. Ko se je znočilo, 

sva pogrnila odeje in se sladko naspala.  

Ko sva se zjutraj zbudila sva bila vsa popikana in zabuhla, 

smejala sva se drug drugemu in se jezila na mušice. A vseeno 

smo se pozneje, ko smo šli mimo na dopustovanje, vedno ustavili 

v tem zalivčku pri mušicah in obujali spomine.  

Prispela sva do Biograda, snidenje s prijatelji je bilo prisrčno. Moj 

mož in njegov prijatelj sta dolgo v noč govorila o časih, ki sta jih 

skupaj preživela v lagerju. Srečno sta preživela hude čase in se 

vrnila. 

Tudi midva sva se z mislijo na najina otročka vračala domov po 

hitri cesti, kjer gre hitreje, ker domotožje kliče. 

Z mopedoma smo se vozili še dolgo časa. Še vedno se radi 

spominjamo izletov z mopedoma, tudi z otrokoma pred seboj. 

P. M., stanovalka 
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Otoček sredi jezera 

Otoček sredi jezera 

gori pa cerkvica, 

na sivi skali grad stoj, 

Bled v soncu ves žari. 

 

Z otoka poje stari zvon 

bim bam bim bam bim bom, 

na Kranjskem lepš’ga kraja ni 

hej, Bled prekrasen si. 

 

Povem ti staro pravljico, 

morda ne veš za njo, 

če fanta si želi dekle 

naj tja na otok gre. 

 

Ko zvon ji stari zadoni, 

želja se izpolni ji, 

mogoče pravljica drži, 

poskusi kdaj še ti. 

Po spominu zapisala 
Marija Klanjšek, stanovalka 
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Spomini na moja otroška leta 

in na mojo babico 
 

Nina nana, nina nana, 

moja glavca je zaspana, 

moja posteljca postlana, 

očka, mamica lahko noč, 

Bog daj mi pomoč. 

 
Po spominu zapisala  

Marija Žagar, stanovalka 

 

 

Misel 

Zlahka bomo uspeli, če si bomo vsak dan naložili le 

tisto breme, ki nam je namenjeno za tisti dan. 

Tovor bo pretežak, če bomo včerajšnje breme nosili 

tudi danes in teži dodali jutrišnje breme. 

 J.N. 

Izbrala stanovalka 
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Šentjaževka - prinašalka svetlobe 

Šentjanževka ne bi mogla biti bolj sončna roža, kot je, saj ji vlada 

sonce, ona pa cveti prav zdaj, v času poletnega solsticija, ko 

sonce sveti najvišje  in najmočneje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumeni cvetovi šentjanževke že po videzu spominjajo na sonce, 

zato so jo obešali na okna ali vrata, da bi zaščitili dom ali druga 

poslopja pred udari strele, točo in nevihtami. Nasploh so verjeli, 

da ima moč, ki nas lahko zaščiti in varuje pred slabimi silami. 

Če jo nosimo pri sebi, nas varuje pred vročino in prehladi. 

Šentjanževka je povezana z imenom svetega Janeza Krsnika, ki 

ima po katoliški tradiciji god 24. junija, šentjanževo ali ivanje pa 

praznujemo 23. junija na kresno noč. 

Druga imena za šentjanževko so še: ivanovka, janževka, 

kamenika, krčna zel … 

Pripravila IMM, stanovalka 
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Marijino vnebovzetje 

 
 

 
 
 

Marijino vnebovzetje, slika Petra Paula Rubensa, 1626 

 

Marijino vnebovzétje (tudi véliki šmáren, vélika máša) je praznik, 
ki ga katoliški in pravoslavni kristjani obhajajo 15. avgusta. 
Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih krščanskih 
praznikov in so ga slavili že v apostolskih časih. Na ta dan se 
kristjani spominjajo, da je bila Devica Marija z dušo in telesom 
vzeta v nebesa. 

Leta 1950 je papež proglasil versko resnico: »Ko je Brezmadežna 
Mati Božja, večna Devica Marija dopolnila svoje zemeljsko 

življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.« Ta 
dogma velja v Rimskokatoliški cerkvi, vendar pa je bila vera v 
Marijino vnebovzetje zelo razširjena že prej in to tudi v številnih 
drugih krščanskih cerkvah. Tudi v pravoslavnih cerkvah 
verjamejo, da je bilo Marijino telo po smrti čudežno prenešeno v 
nebesa in 15. avgusta praznujejo ustrezni praznik. 

Ta praznik se imenuje v srbski pravoslavni cerkvi Velika gospa, 
v številnih drugih pravoslavnih cerkvah pa Marijino zaspanje.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Katoli%C5%A1tvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kristjani
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vnebovzetje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danski_prazniki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danski_prazniki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apostoli
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kristjani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Devica_Marija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nebesa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Verska_resnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimskokatoli%C5%A1ka_cerkev
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_(organizacija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Devica_Marija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nebesa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srbska_pravoslavna_cerkev
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Baroque_Rubens_Assumption-of-Virgin-3.jpg
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V tistih pravoslavnih cerkvah, kjer še uporabljajo julijanski 

koledar, je ta praznik seveda na 15. avgust po njihovem 
koledarju (28. avgusta po našem - gregorijanskem koledarju). 

 

 
Procesija ob Marijinem vnebovzetju v Medani leta 1953 

 

Od leta 1992 dalje je Marijino vnebovzetje tudi v Sloveniji dela 
prost dan. 

Slovenski kristjani na ta dan množično romajo na Brezje na 
Gorenjsko in Sveto goro nad Gorico. 

 

Vir: sl.wikipedia.org/wiki/Marijino_vnebovzetjejskem 

 

Pripravila IMM, stanovalka 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Julijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Julijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Romanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Brezje_na_Gorenjskem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Brezje_na_Gorenjskem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Brezje_na_Gorenjskem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Brezje_na_Gorenjskem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Prizor_iz_procesije_na_"Ro%C5%BE?nco",_v_Medani_1953.jpg
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Spisi učencev Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Obisk gospe Alenke Krišelj 

 

Ko je naša šola praznovala 50-letnico, nas je obiskala gospa 

Alenka Krišelj. Pozdravili smo jo in ji zastavili nekaj vprašanj. 

Z njo smo se pogovarjali o tem, kako je bilo včasih v šoli. 

Razložila nam je, da je študirala jezike. Najprej je bila voditeljica 

na TV, potem pa je postala učiteljica nemščine na naši šoli. 

Preddvor je bil včasih znan po folklori. S folkloro je potovala v 

Turčijo in v Nemčijo.  

Na koncu obiska nas je naučila gorenjski ples. Naučili smo se ga 

ob zvokih moje harmonike. Meni je bilo najbolj všeč, ko smo 

plesali in se pogovarjali o zgodovini naše šole. 

Vid Šumi, 4. a 

 

 

Princesa s srcem 

 

Na visoki vzpetini je stal star grad. V njem so živeli kraljica, kralj 

in princesa. Ko je princesa dopolnila osemnajst let, je kraljica 

hudo zbolela. Noben zdravnik ji ni mogel več pomagati. Iskali so 

zdravila, a jih niso našli. 

Zvečer je kraljica dejala kralju: »Ljubi moj, vem, kaj bi me 

pozdravilo. Čarobno jabolko, ki raste na čarovničinem vrtu. A je 

prenevarno, da bi hodili ponj. Nihče ne sme oditi iz gradu.» Temu 

pogovoru je prisluškovala princesa. Stekla je v kraljevo sobo, 
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vzela nahrbtnik in spakirala nekaj najbolj pomembnih stvari. 

Zjutraj se je s poljubom poslovila od speče matere, vzela konja 

in oddirjala proti vzhodu. 

Dolgo je hodila, ko je na poti srečala mravljišče tarnajočih 

mravelj. Vprašala jih je: »Kaj pa tako glasno tarnate, kaj je 

narobe?« »Nimamo dovolj hrane in zima je pred vrati,« so 

odgovorile. Deklici so se zasmilile, zato jim je nadrobila kanček 

svojega kruha. 

»Ooo, hvala, hvaležne smo ti. Kaj želiš, da ti postorimo?« so jo 

vprašale mravlje. »Ah, saj ni treba zaenkrat nič. Sedaj pa grem, 

ker me čaka še dolga pot,« se je poslovila princesa. »Počakaj!« 

so zaklicale mravlje in ji izročile piščal. »Z njo nas pokliči, ko nas 

boš potrebovala,« so dejale. Dekle se je zahvalilo in odšlo. 

Dolgo je hodila, dokler ni na poti srečala lovce, ki so streljali na 

medveda. Zaklicala je: »Stojte! Kaj delate z ubogim medvedom, 

saj ima tudi on pravico do življenja! Lovci so ji rekli: »Če tako 

misliš, pa naredimo zamenjavo. Daj nam svojega konja, mi pa ti 

damo medveda. Dekle jim je s težavo dalo svojega konja, a je 

bilo z odločitvijo zadovoljno. Medveda so izpustili. V resnici ta ni 

bil zloben in krut. Razjezil se je samo zato, ker je stopil na trn in 

ga je bolelo. »Kako naj ti poplačam za tako prijaznost?« je 

vprašal dekle. »Lahko mi poveš, kje živi zlobna čarovnica, je 

rekla. »Seveda, lahko te tudi odnesem tja!« je z navdušenjem 

vzkliknil medved. Usedla se je nanj in odhlačala sta proti cilju. 

Hodila sta celo noč. Medtem sta se smejala in neskončno 

zabavala. Zjutraj sta prišla v globok, mogočen, temen gozd. Oba 

sta trepetala od strahu. Na koncu gozda je stala velika, temačna, 

strašljiva koča. Princesa je odprla škripajoča vrata in vstopila na 

hladna, kamnita tla. Temno je bilo kot v rogu, zato si je prižgala 

svečo, ki jo je imela v nahrbtniku. Prvi koraki so vodili na zavito, 

dolgo stopnišče, ki je vodilo do vrha. Tam je hitro, a tiho stopila 

proti vratom na balkon. A hitro se je ustavila, saj je slišala drobne 

tihe korake. Skrila se je v veliko leseno omaro. Bila je čarovnica, 



18 
 

ki je jezno iskala obiskovalca. Pogledala je že povsod, samo še v 

omaro ne, v kateri je bila princesa. »No, kje se skrivaš, nesramno 

bitje?!« je zakričala coprnica. Princesa se je spomnila, da ima še 

piščalko, ki so ji jo dale mravlje. Zapiskala je. Čez nekaj 

trenutkov so bile mravlje že tam. Zvabile so čarovnico v kuhinjo. 

V tistem hipu je šla princesa skozi balkon po stopnicah navzdol, 

vzela čarobno jabolko in stekla nazaj v kočo. Ko je zaloputnila s 

škripajočimi vrati, je čarovnica pridrvela za njo na svoji metli in 

s čarobno palico, a je bila že prepozna. Princesa je bila že daleč 

od koče. 

V gradu je kraljica pojedla čarobno jabolko in ozdravela. Hčeri je 

bila zelo hvaležna in življenje na gradu je teklo dalje srečno in 

brez skrbi … 

Ela Celar, 6. a 

 

Ocena knjige Košarkar naj bo 

 

Knjigo z naslovom Košarkar naj bo je napisal Primož Suhodolčan. 

Izbrana je bila za najboljšo mladinsko knjigo sezone. Je zabavna 

in poučna. Govori o najstniških težavah Rante, ki pa so 

predstavljene na humorističen način. Priporočam jo vsem 

mladim bralcem, ki imajo radi šaljive knjige. Tudi ilustracije 

podpirajo avtorjevo šaljivost. 

Knjiga je napisana po poglavjih, ki se med seboj lepo povezujejo, 

kar mi je zelo všeč. Prebral sem jo hitro in z veseljem, saj so 

dogodki v njej zelo zanimivi, kar me je še dodatno spodbudilo k 

branju. Zelo me je pritegnil humorističen slog pisanja. V smeh 

so me spravile nerodne poteze Rante, glavnega junaka. 

Ta knjiga je bila najprej namenja moji sestri, vendar sem jo z 

veseljem prebral tudi jaz. Tak način pisanja knjig, kot ga ima 

Primož Suhodolčan, se mi zdi odličen za mlade bralce. 
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V knjigi nastopa tudi junak, v katerem sem delno videl sebe. To 

ni glavni junak Ranta, ki je visok in neroden ter obožuje fižol, 

temveč njegov zvesti prijatelj Smodlak. Ta ima v vsaki situaciji 

zanimive domislice. Je zabaven, šaljiv in kar mi je najbolj všeč – 

v vseh situacijah spodbuja Ranto, da ne obupa. Včasih pa se 

zgodi, da Ranto s svojimi domislicami potisne v nerodno 

situacijo, ki jo potem na zapleten način skupaj rešujeta. Pritegne 

me tudi Rantina največja ljubezen Metka, ki mu vedno stoji ob 

strani in ga kljub njegovim nerodnostim spodbuja. 

Želim si, da bi v življenju srečal čim več takih ljudi, kot so Ranta, 

Smodlak in Metka. 

Svit Tičar, 7. b 
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Pozabljen čas – 30. del 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Marijana je odprla oči: »O Peter, si že dolgo tukaj? Zakaj me pa 

nisi poklical? Dolgčas mi je! Prazniki bodo, jaz pa tukaj! Peter, 

dovoli, da grem domov! Pogovori se z dr. Jurešom! Mogoče me 

bo pa pustil.« Bi šla res tako rada domov? No, se grem pogovorit 

z doktorjem.« 

Dr. Jureš je bil sam v ordinaciji, nobenega pacienta ni bilo pri 

njem. Peter je potrkal. »Naprej! O, gospod Zalokar, kaj želite?« 

»Rad bi se pogovoril o ženi in prosil bi vas, če bi jo izpustili 

domov?« Doktor je nekaj časa zamišljeno molčal.  

»Kdo pa bi doma skrbel za gospo? »Doma je hčerka in naša 

kuharica Jera, ki ima Marijano zelo rada. Bom pa najel še 

medicinsko sestro Sonjo iz Zgornje Sorice. Bila je tudi naša 

patronažna, zdaj pa je v pokoju. Vem, da nam bo pomagala!«  

»Vidim, da bo gospa Marijana lepo oskrbovana. No, pa naj gre 

jutri domov. Peljali jo bodo z rešilcem. Strogo pa vam povem, da 

ne sme stopiti na poškodovano nogo, še vsaj 2 meseca. Vse bodo 

jutri pripeljali z njo in tudi navodila za vas.«  

»Hvala, lepa hvala, gospod doktor. Zelo sem vam hvaležen! 

Povem vam, da bomo zanjo vsi lepo in pravilno skrbeli. Želim pa 

si, da ostaneva na vezi, da vas lahko vprašam, če bi se kaj 

spremenilo.«  

»Seveda, seveda, enkrat na mesec se bom oglasil pri vas in 

gospo pregledal. Če bo pa potrebno kakšno slikanje, jo boste pa 

pripeljali v KC. Lepo se imejte in lepe praznike!« 

Zelo se je razveselila Marijana novice, da gre jutri domov. »Kako 

težko čakam, da vidim našo vas. Ali je veliko snega? Nocojšnja 

noč bo pa dolga!« Peter je med Marijaninimi stvarmi našel prazno 

kuverto. Na list papirja je napisal: Najlepša hvala za vse, kar ste 
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naredili za mojo ženo! V znak moje hvaležnosti, sprejmite tale 

majhen prispevek! S spoštovanjem, Peter Zalokar z družino.  

Zraven je priložil 1000 evrov. Ni mu bilo žal darovanega zneska, 

saj je vedel, da na dr. Jureša lahko vedno računa.  

Na vrata bolniške sobe, je tiho potrkalo. Vstopil je Jure. Plašno 

se je približal Marijani in ji podal roko: »Pozdravljen, Jure! No, 

kako je šlo? Smo za en izpit bližje diplomi? »Ja, kako pa ste 

vedeli? Res je, vse je šlo po sreči. Dobil sem celo 9!«  

»Čestitam! Vesela sem zate in zase! Jutri me bodo peljali domov. 

Kako se veselim, ker bomo božični večer preživeli skupaj! Čeprav 

me včasih kar grdo boli, bom vse prenesla, da bom le doma.«  

»Mi vsi se veselimo z vami. Kar vidim Jano in Jero, kako bosta 

veseli. Morda bi pa Jana še kaj želela iz trgovine. Lahko noč in 

juti nasvidenje! Grem na hodnik, da pokličem Jano.«  

»Kako je tale fant dober in skrben. Spet se moramo zahvaliti 

našemu župniku, ki nam ga je priporočil. Zares smo imeli srečo, 

da ga imamo. Boš videl, iz tega fanta še nekaj bo!« »Srečen sem, 

da je tudi tebi všeč, saj meni je zlezel že pod kožo. Včasih dobim 

občutek, da je moj sin…«  

Jure je poklical Jano. Čim hitreje ji je hotel sporočiti vse dobre 

novice.  »Izpit sem naredil, mama Marijana pa jutri pride 

domov.«  »Super, same dobre novice!«   

»Jana, še eno dobro novico imam. A bi preveč časa porabil. 

Zvečer, po večerji me počakaj v dnevni sobi, pa ti vse povem! 

Ali mogoče še kaj rabiš, zdaj ko bo mami prišla domov?«   

»Dobro, da si me vprašal! Prinesi pomaranče, limone, banane. 

Pa 10 polkilogramskih čokolad, mlečnih. Ali imaš dovolj denarja, 

če ga nimaš, reci atu Petru naj plača. Povej mu, da sem jaz vse 

naročila. Nasvidenje, pazi na cesti in kmalu pridita!«  
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Jure je kar strmel v telefon. Pogovor z Jano ga je zmedel:  »Kako 

prijetna je Jana in kako hitro se znajde. Zdaj še vem, kaj mi je 

naročila, si bom kar zapisal, da ne pozabim.«  

Prišel je gospodar in rekel: »No, kaj pa ti? Saj vem, Jana ti je 

spet naročila pol trgovine!«  »Ne, ne, samo pomaranče, limon, 

banane in 10 velikih mlečnih čokolad.«   

»Ne vem, zakaj toliko? A jaz jih bom kupil, če ne bo spet huda. 

Jaz pa nisem prav nič dobre volje, kadar se jezi, da je vsa rdeča 

v obraz. Saj greva mimo trgovine, pa ji lahko ustreževa.« 

Med vožnjo do doma sta zelo malo govorila vsak se je ukvarjal s 

svojimi mislimi. Doma sta skočili vanju Jana in Jera. Vse sta 

hoteli izvedeti v eni sapi. Jure se je ubranil vseh vprašanj z 

izjavo:  »Hitro se moram preobleči in oditi v hlev. Vem, da me 

Matija že zelo pogreša!« Stekel se je preobleč in ženski pustil 

gospodarju. 

»Zdaj pa nehajta spraševati, saj vem le to, da se jutri vrne mami. 

Pripeljal jo bo rešilec. Z njo bo prišla tudi medicinska sestra, da 

nam bo povedala, kako naj se ravnamo, da bo njena ozdravitev 

uspešna. Jure pa je naredil izpit z oceno 9. Res je priden ta naš 

fant! Zdravniku sem predlagal, da bom za nekaj ur na dan prosil 

sestro Sonjo iz Zgornje Sorice, da pride negovat našo mami. Saj 

se spomniš Jera, Sonja nam je pomagala, ko smo dobili naši 

dvojčici. Upam, da mi ne bo odrekla!« 

»Jana, na tu imaš vse, kar si naročila naj ti prineseva iz trgovine, 

Jure je izbral, ja pa plačal.« Izročil ji je dve kar veliki plastični 

vrečki. Zakaj pa rabiš 10 velikih čokolad?«  

»Ati, ati, si pozabil, kateri dnevi prihajajo? Ker se nam je zgodila 

nesreča z mami, sem premišljevala, da bomo za praznike 

obdarovali naše ljudi. Nimam časa, da bi letala po trgovinah. 

Zato sem se odločila, da jih obdarimo z denarjem v kuverti in z 

eno veliko čokolado. Saj se strinjaš, kajne, ati?«   
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»Dobro si se spomnila, dobro! Tako bova naredila! Jutri zvečer, 

tako, da bodo dobili za sveti večer in novo leto. Kar vse pripravi, 

jaz bom pa dal denar, vsakemu mali drugače!«   

»Jera, po večerji pa najbolje, da pripraviš spalnico. Za čez dan 

pa bova zjutraj pripravili dnevno. Sicer pa mami tako ne bo 

smela hoditi, morali jo bomo prenašati.« Jana se je spomnila, da 

se bosta z Juretom po večerji dobila v dnevni sobi, ob peči. Ni si 

znala razložiti, da se tega srečanja zelo veseli. Ko je pomislila, 

da bosta skupaj sedela ob topli peči, ji je srce začelo močneje 

biti. Vedela je, da se z njo nekaj dogaja, ni pa imela časa, da bi 

se vprašala kaj.  

»Zdravo dekle, prišel sem, kot si mi naročila, da se malo bolj 

natančno pogovoriva o vsem, kar se je danes dogajalo,« jo je 

nagovoril Jure, ko je vstopil. Jana ga je nekaj časa le gledala. 

»Ko sva se s tvojim očetom peljala v Ljubljano, mi je ponudil 

avto, svojega. Pravi, da bo kupil novega, da bo vanj lahko dal 

invalidski voziček. Nekaj časa bi ga še vozil , dokler ne dobi 

novega. Potem pa bi ga ocenila in jaz bi mu po obrokih plačeval 

Še to je rekel, naj se ne bojim, ker ne bo drag. Kaj misliš, je to 

dobra kupčija, naj pristanem?« »Jaz niti malo več ne bi čakala, 

takoj bi pristala. Vedi, da je moj oče poštenjak, ki nikomur ne bi 

škodoval, še najmanj tebi, ki te ima za domačega.«  »Pa pri tvoji 

mami v bolnici sem bil. Bila me je zelo vesela. Gospodar ji je 

povedal, da mi je ponudil avto, da mu je vse zelo všeč. Pohvalil 

me je, veš, da sem zelo vesel in hvaležen, da ve, da se trudim. 

Povedala sem mu tudi, kaj ti pričakuješ od proizvodnje jajc. 

Zagotovil sem mu tudi, da ti bom pomagal in ti stal ob strani. 

Vem, da na tvoje podjetje gleda zdaj povsem drugače.«  Utihnila 

sta in gledala drug drugega, kot bi želela ugotoviti, zakaj drug 

drugemu vedno pomagata in da se eden ob drugemu tako dobro 

počutita.   

Olga M. Kepic 

(se nadaljuje) 
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vodoravno 

2. rimska boginja lova 

5. glavno mesto Združenih arabskih 

emiratov 

7. vulkanski izmeček 

10. planinska ujeda 

14. največja reka v ZDA 

17. splet molitev v katoliški cerkvi 

19. izpovedni pesnik 

20. prvi moški 

21. znanstveno delo 

23. slaščica na palčki 

navpično 

1. svet na koncu njive 

3. država v jugozahodni Aziji 

4. jazbečji brlog 

6. lekarna 

8. bojišče 

9. otočje v Jadranu (Hrvaška) 

11. upor proti oblasti 

12. del noge pod gležnjem 

13. 505 

15. književnica Makarovič 

16. slikarska tehnika 
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24. osamitev 

26. smučišče nad Bohinjem 

27. grški bogovi velikani 

30. vek, doba 

31. večji kozarec 

18. kradljivec 

22. pripadniki krščanske sekte v ZDA 

25. slovenska slikarka Kobilica 

28. strupen iglavec 

29. močan dež 
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vodoravno 

2. ameriški igralec Brad 

4. 1000 kg 

navpično 

1. pripadnik Gotov 

3. igralka Gorenak 
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6. banja 

10. prvi slovenski roman 

12. naša pesnica in pisateljica 

14. katran 

15. vodna rastlina, tudi prehrambni dodatek 

19. igralka Zupančič 

20. zdravilna rastlina 

21. ločilo 

24. glad 

25. zvesta žival 

26. slovenska filmska igralka 

27. telica ali majhna krava 

28. Tanja Ribič 

4. reka v Rimu 

5. pop skupina 

6. hiter tek konja 

7. avtor prve slovenske knjige Katekizem 

8. voditeljica Melodij morja in sonca 

9. znan slovenski arhitekt 

11. Špela Grošelj 

13. pol drag kamen 

16. odprtina v steni 

17. pivski vzklik 

18. ličilo 

20. organiziran kriminal 

22. glavno mesto Avstrije 

23. socvetje pri žitu 

 

Avtorici križank sta stanovalki Ivana Marinšek in Marija Bliznac 

ob pomoči prostovoljca v okviru računalniških uric. 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

g. Ravnik Jožef, ga. Ana Kepic,  
ga. Kosana Lacko, g. Jožef Skaza, ga. Ana Čater, 

 

enota Naklo 
ga. Ljudmila Kovačič, g. Valentin Blažir. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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ROŽNATE PLETENINE 2017 
 

sodelovanje pri projektu Europa Donna Slovenije 

 
 

Ugledna organizacija Europa Donna Slovenije, ki nudi podporo in 
daje smernice javnim programom na področju zdravja, že tretje 
leto v oktobru, mesecu osveščanja o raku dojk, pripravlja akcijo 
v kateri bodo drevesa v Ljubljani in številnih drugih mestih po 
Sloveniji za en mesec ovili v rožnate pletenine.  
 

 
 
Namen akcije je opozarjanje mimoidočih na pomen osveščanja o 
raku dojk, zmanjšanje števila obolelih, ter da vse ženske kot tudi 
moški, ki zbolijo, nisi samo številke.  
 
Odziv sodelujočih v prejšnjih letih je zelo pozitiven. Sodelujejo 
različni profili – od izkušenih rokodelk, do tistih, ki bi se te 
umetnosti »ročne meditacije« radi naučili. 
 
Ustvarjalnost neposredno povezujemo s skrbjo zase in svoje 

zdravje. Spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje, saj 
vključujemo rokodelska društva, domove za upokojence, različna 
društva, bilnice in posameznike v skupni cilj z dobrodelno noto. 
S spoštljivim odnosom do narave in dreves, ki nam predstavljajo 
simbol moči, ki je prisotna v vseh nas. Z nežnimi pleteninami, ki 
jih ovijajo povezujemo moč in ranljivost, ki nam jo obdobje 
bolezni prinaša. 
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Naj bo to šal, babičin kvadratek, odejica, rožnata pentlja, različni 

vzorci rožnatih odtenkov. Izvedbo prepuščamo vaši domišljiji pri 
ustvarjanju različnih vzorcev rožnatih odtenkov. Veseli bomo 
vseh oblik in velikosti. Šteje vaša volja do ustvarjalnosti in ne 
izgled. 
 
Hvala, da boste z nami povezali rožnate niti za zdravje! 
 

 
Povzeto po dopisu  

Europa Donna Slovenije 

 

 

____________________________________________ 

 

Rožnate pletenine bomo  
v mesecu septembru pletli tudi  

v našem Domu. 
 

Srčno vabljeni k sodelovanju! 
 

____________________________________________ 
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Aktivnosti in dogodki v septembru 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 – 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 

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

TOMBOLA  
četrtek, 7. september ob 11.00 uri v dnevnem prostoru ND 
_________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 8. september ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI 
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 

sreda, 13. september ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
IZLET NA BREZJE z obiskom sv. maše 
četrtek, 14. september  
__________________________________________________ 
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KONCERT Iz zakladnice slovenskih popevk (Aleksandra 

Gartnar in Mojca Naglič) 
sreda, 20. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
četrtek, 21. september ob 13.00 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
POPOLDNE S HARMONIKARICO Darjo Jelenc 
četrtek, 21. september 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 

ponedeljek, 25. september ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
___________________________________________________________ 

PREDSTAVITEV ŽOGA BENDA na Festivalu za 3. 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani 
datum še ni znan 
_____________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v septembru 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) – ponedeljek, sreda, petek  

o skupina Lastovke z Jelko Štefanec – sreda 
o molitvena ura – četrtek 

o ročna dela – petek 
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 
------------------------------------------------------------------- 
MAŠA 
četrtek, 31. avgust ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
torek, 5. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO POPOLDNE z Darjo Jelenc 
četrtek, 7. september ob 15.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne 
knjižnice Kranj 
ponedeljek, 11. september ob 10.30 uri v delovni terapiji enote 
Naklo 
__________________________________________________  
ŽOGA BEND 
torek, 12. september ob 10.30 uri v avli enota Naklo 
__________________________________________________ 
IZLET NA BREZJE z obiskom sv. maše 

četrtek, 14. september dopoldne 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 18. september ob 10.30 uri v delovni terapiji enote 
Naklo 
__________________________________________________ 
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  

torek, 19. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________
OBISK V KNJIŽNICI NAKLO 

četrtek, 21. september ob 11.00 uri 
_______________________________________________ 
SPREHOD in druženje ob kavi s prostovoljci 
petek, 22. september  
__________________________________________________ 
KRIŽANKA 
torek, 26. september ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
___________________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

 
 

 
Lepo globoko vdihnite. Še enkrat.  

Sedaj pa nekaj minut samo sedite in  
mislite na nekaj veselega.  

Pozabite svoje težave.  
Pozabite svoje skrbi za prihodnost.  

Cenite dobre stvari v življenju. 
 

n.n. 

 

 

 
 
_____________________________________________________ 

 
Izdal:  

Dom starejših občanov Preddvor 
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.  

Ni lektorirano. 


