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Iskrene čestitke stanovalcem,  
ki praznujete v juliju in avgustu! 

 
 

enota Preddvor 
 

g. Alojzij Hausmaister 
ga. Marija Mlakar 

ga. Cecilija Potočnik 

g. Bojan Krničar 

ga. Olga Osterman 

g. Vincenc Zor 

ga. Ljudmila Hubad 

ga. Ana Kavaš 

ga. Ana Remic 

ga. Ana Krašna 

ga. Ana Zevnik 

ga. Danijela Jelovčan 

ga. Helena Češnovar 

ga. Marija Verbič 

ga. Terezija Tome 

ga. Marija Bohinec 

ga. Ivanka Juvan 

ga. Ema Zebec 

ga. Ivana Marinšek 

ga. Frančiška Žibert 

ga. Marija Bernard 

ga. Kosana Lacko 

g. Branko Lučić 

ga. Ana Kepic 

ga. Nada Rebolj 

ga. Angela Likar 

ga. Marija Božič 

ga. Angela Žun 

 

enota Naklo 
 

ga. Marija Metelko 
g. Franc Grims 

g. Avgust Švab 

ga. Helena Rogelj 

ga. Jagoda Basta 

g. Alojz Jekovec 

g. Aleksandar Velkov 
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Kupčija? 

 

Hotela sem zvezdo. 

In je prišla. 

Ne prosit. 

Ne darovat. 

Prodajat se je prišla. 

Za kakšno ceno? 

Ne vem. 

Moja nemoč, moj strah 

pred resnico je premočan, 

da vprašam. 

Ne da mi odškrniti vrat. 

Samo skozi kukalo oprezam … 

In drhtim. 

 

Neža Maurer 
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Utrinki 
 

 

Kdor dušno živi ne umrje! - 

Josipinin duh zavel po Preddvoru 

 

Kulturno društvo Josipine Turnograjske, 

ki ga vodi predsednica ddr. Mira Delavec 

Touhami, je v sodelovanju z Občino 

Preddvor in Zavodom za turizem 

Preddvor, v petek, 1. junija, pripravilo 

izjemen Prvi mednarodni simpozij v 

gradu Hrib in večerno prireditev z 

bogatim kulturnim programom na gradu Turn v 

Preddvoru, v čast vsestranske umetnice Josipine Urbančič 

Turnograjske. Letos mineva 185 let od rojstva prve 

slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice. 

Spoštovanje do izjemne mlade slovenske umetnice in do 

vseh, ki se v zadnjih 16 letih trudijo za ohranjanje njene 

sporočilnosti in širjenje slovenske kulturne dediščine, je z 

obiskom izrazil predsednik RS Borut Pahor.  
 

Na 1. Mednarodnem simpoziju o Josipini Turnograjski so ugledni 

strokovnjaki iz Nemčije, Avstrije in Slovenije razpravljali o 

Josipinini umetniški zapuščini, socialnem okolju v katerem je 

živela in ustvarjala, o oblačilni kulturi v njenem času, o sledeh, 

ki jih je pustila tako na domačih kot poteh v Gradcu, kjer je 1. 

junija 1854 v starosti 21 let, umrla. Ob tej priložnosti je izšel tudi 

zbornik o Josipini Urbančič Turnograjski z naslovom Kdor 

dušno živi ne umrje, ki ga je na večerni prireditvi predstavil 

sourednik dr. Franc Križnar. S prispevki so na simpoziju 

sodelovali prof. dr. Stane Granda, ddr. Mira Delavec 

Touhami, prof.ddr. Igor Grdina, prof.dr. Milena Mileva 
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Blažić, Kasilda Bedenk, prof., dr. Franc Križnar, asist. Dr. 

Tjaša Ribizel, prof. dr. Henrik Neubauer, dr. Bojan Knific 

in mag. Miha Markelj. 
 

»Vsi predavatelji na simpoziju so predstavili nov pogled na našo 

Josipino. Odprle so se tudi nove teme, nove želje, tako da se 

veselimo nadaljnjih raziskovanj s področja njenega življenja in 

širšega prostora,« je po simpoziju povedala drr. Mira Delavec 

Touhami. Veseli jo, da so obiskovalci simpozija in zaključne 

prireditve začutili duh Josipine in njeno sporočilnost, ki je, kot 

pravi ddr. Delavec Touhami, »da je pomembno, da negujemo 

slovenski jezik, da smo ponosni, da smo Slovenci in da 

prenašamo slovensko kulturno dediščino na nove generacije.«  
 

Vabilu KD Josipine Turnograjske na zaključno prireditev na 

gradu Turn, se je odzval predsednik Republike Slovenije 

Borut Pahor. V slavnostnem govoru je poudaril veliko vlogo in 

pomen, ki ju ima Josipina v slovenskem literarnem prostoru in 

sporočilnost njenih del v medsebojnem povezovanju, ljubezni in 

strpnosti, za kar se je tudi Josipina v vsem svojem, sicer kratkem 

življenju, močno prizadevala. »Slovenski narod mora znati živeti 

za ideale, na katerih gradi svojo prihodnost, saj so duhovna 

hrana, ki ohranja notranjo kondicijo posameznika in posredno 

celega naroda. Verjeti je potrebno v poslanstvo, ki ga ima vsak 

posameznik, in ga pri tem vzpodbujati, saj le tako kot narod 

lahko obstanemo in rastemo,« je med drugim povedal 

predsednik RS Borut Pahor.  

V vsebinsko bogatem kulturnem programu, ki ga je vodila 

Saša Pivk Avsec, sta ddr. Mira Delavec Touhami in 

gledališki ter filmski igralec Pavle Ravnohrib pripravila 

sprehod skozi čas, skozi besede zapisane v pismih, ki sta si jih 

namenjala Josipina in njen Lovro. Mira je v vlogi Josipine 

predstavljala čas sredine 19. stoletja, Pavle Ravnohrib pa 

odslikaval sporočilnost Lovrovih pisem v današnjem času. Pisma, 

ki sta si jih zaljubljenca pisala, so bila dolga od 15 do 25 strani.  
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Josipina ima še živa pranečakinjo Marinko Dolžan Šitum, ki 

je bila prisotna na prireditvi in prapranečaka dr. Vitala Ašiča, 

ki živi v Argentini. Oba sta obujala spomine na svojo praprateto.  

Josipinino Zdravlico so zapeli člani Vokalne skupine Kokrčan 

ob klavirski spremljali Lare Križaj, v izvedbi sopranistke 

Martine Burger in pianistke Aleksandre Naumovski Potisk 

smo med drugim slišali Josipino pravljico Rožmanova Lenčica, 

svoj prispevek pa so k prireditvi dodale tudi domače pevke 

Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske Društva 

upokojencev Preddvor, ki se je po Josipini poimenoval ob 

deseti obletnici delovanja.  
 

»Josipina Turnograjska v lokalno okolje ne prinaša samo svojih 

idej in svežine, ampak tudi možnost nadgradnje turističnih 

produktov in širšo prepoznavnost kraja. Zato si v KD Josipine 

Turnograjske v prihodnosti želimo še večjega sodelovanja z 

lokalno skupnostjo, saj le s skupnimi močmi lahko taki projekti v 

prostoru živijo in delujejo«, je sklenila razmišljanje ddr. Mira 

Delavec Touhami, predsednica KD Josipine Turnograjske. 

Težko je prešteti vse ure, ki jih je presedela ob prebiranju 

Josipininih pisem, težko prešteti vse črke, ki jih je zapisala v 

knjige o njej in kar težko razumeti njeno predanost ter finančno 

skrb tako za Josipinin grob v Gradcu, izdaje knjig, zbornika in še 

marsičesa.  

Saša Pivk Avsec 

 
(foto: Tadej Majhenič) 
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Sodelovanje s Srednjo šolo Jesenice 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo v enoti Naklo uvedli novost – 

sodelovanje s Srednjo šolo Jesenice. Dijaki oddelka za 

zdravstveno nego so od novembra 2017 opravljali obvezni 

praktični pouk pod mentorstvom Monike Vogelnik. V enoto Naklo 

so prihajali ob sredah popoldan, od 13.00 do 19.00 ure. V skupini 

je bilo od 6 do 8 dijakov. 

Pridobljena teoretična znanja v šolskih kabinetih so dijaki 

uporabili in nadgradili pri delu s stanovalci enote Naklo. 

Stanovalce so obravnavali po procesni metodi dela, ki zajema 

celostno in poglobljeno obravnavo in pomoč pri vseh življenjskih 

aktivnostih. 

Stanovalcem so pomagali pri izvajanju osebne higiene, kopanju 

in nameščanju pripomočkov. Spremljali so vitalne funkcije 

stanovalcev in opravljali meritve (krvni pritisk, utrip, frekvenca 

dihanja, telesna teža in telesna višina) po sobah stanovalcev in 

v ambulanti. Dijaki so opravljali tudi zdravstveno vzgojno delo, 

saj so se ob opravljanju meritev s stanovalci pogovarjali o 

izmerjenih vrednostih in morebitnih ukrepih. Stanovalci so 

dijakom zaupali svoje težave, ki jih prinaša starost in bolezni, ki 

jih imajo. 
 

 

Dijakinji merita vitalne funkcije v jedilnici 
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Dijaki so pomagali pri razdeljevanju obrokov, hranjenju 

stanovalcev in serviranju napitkov. 

S stanovalci so se igrali družabne igre, se pogovarjali in 

sprehajali po Naklem. Velikokrat se je ob izvajanju aktivnosti 

razvil zelo oseben pogovor med dijakom in stanovalcem. 

Stanovalci so radi pripovedovali o svojem življenju, otrocih in 

dijakom povedali kakšno modro izkušnjo, ki jo skozi vsa leta 

prinese življenje.  

 

 

Dijaki skupaj s stanovalci pred Domom 

 

Meseci so minevali, stanovalci in zaposleni smo se navadili, da 

imamo vsako sredo v domu »obisk«, dijaki pa so osvojili večino 

znanj, ki jih je za to šolsko leto predvideval učni načrt. 

Prišel je junij in z njim zaključek šolskega leta. Dijaki so opravljali 

v sredo, 13. 6., zadnje ure prakse in v ta namen smo pripravili 

malo drugačen popoldan. Dijaki so pripravili igre za stanovalce 

pri katerih so jih vodili in jim pomagali, če je bilo potrebno. 

Vreme nam je stalo ob strani in nam namenilo nekaj ne prevročih 

uric brez dežja. 

 



 
 

9 

 

 

Začeli smo s pevsko – plesno točko dijakinj, ki je prebila začetni 

led in poskrbela za sproščeno nadaljevanje popoldneva. 

Stanovalci so z zanimanjem prisluhnili glasbi, ki se je razlegala 

po jedilnici in dvorišču . Spremljali so plesno točko dijakinj in se 

spominjali časa, ko so se tudi oni tako vrteli. 

 

 

Dijaki so za to priložnost stanovalcem naredili pisane krone, ki 

jih je dobil vsak udeleženec iger. Nekateri stanovalci so jih z 

veseljem nosili do konca našega sredinega druženja.  
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Na zelenici smo postavili točke za različne igre, kjer so dijaki 

vodili stanovalce , da so se lahko vsi razvrstili na vseh igrah. 

Metali smo balinčke, žoge , frizbije in podirali keglje.  

Dvorišče Doma je postalo igrišče, kjer se je razlegala glasba, 

petje , po zraku so frčale žoge in slišal se je smeh. Vsi smo za 

nekaj trenutkov pozabili na vsakdanje skrbi in se predali 

druženju in igranju. 
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Pripravili smo srečelov, kjer so stanovalci prejeli simbolična 

darilca ali pa lepe misli, ki so bile zapisane na listkih. 

Odkrili smo novi pevski talent, ga. Jolanda Jarc je z velik 

veseljem prijela za mikrofon in z dijakinjo v duetu odpela nekaj 

pesmi. Poželi sta bučen aplavz. 

Kasneje se jima je na odru pridružil še g. Metod Erznožnik, ki je 

z velikim veseljem prepeval bolj udarne viže. 

Naše druženje je doseglo svoj namen – za nekaj trenutkov 

pozabiti na skrbi, se družiti , nasmejati in igrati. To popoldan so 

stanovalci malo pozabili na bolezni in težave, ki jih imajo in se 

preizkusili v igrah, ki so se jih igrali nekoč. Bili so uspešni, 

vztrajni in nepremagljivi. 

 



 
 

12 

 

Dijaki so imeli priložnost z druge strani doživeti starejše ljudi in 

čutiti mesto, ki jim bo na njihovi poklicni in osebni poti ob njih. 

 

Zahvaljujem se Srednji šoli Jesenice, mentorici Moniki Vogelnik 

in vsem dijakom, ki so sodelovali in pripomogli, da je bila ta sreda 

točno taka kot je bila – zabavna, igriva, glasna in nasmejana. 

Zahvala pa tudi vsem stanovalcem, ki ste se odzvali vabilu in 

kljub slabšemu počutju (samo na začetku) sodelovali pri 

popoldnevu, ki je bil načrtovan samo za vas. 

 

 

 

Zadnja pesem na druženju je bila v izvedbi  

ge. Jolande Jarc in g. Metoda Erznožnika 
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Utrinki dijakov po končani praksi 

 

Na praktičnem pouku sem se počutila v redu, zato z veseljem še 

kdaj pridem v DSO Naklo, pa četudi samo na obisk h kakšnemu 

stanovalcu ali pa za pomoč pri delu. 

Manca Krajnik 

 

Praksa v Domu nama je bila všeč, predvsem zaradi druženja s 

stanovalci. Bilo je zelo drugače kot v bolnici, saj je bilo vzdušje 

bolj sproščeno in tudi izvajanje nege je bilo veliko lažje. 

Zaposleni v Domu so bili zelo prijazni in misliva, da so bili tudi 

stanovalci vedno veseli našega prihoda in so nas vedno lepo 

sprejeli. 

Lavra Zaplotnik in Maša Jović 

 

V DSO Naklo smo na prakso hodili z veseljem. Naučili so nas 

veliko novega, predvsem opravil iz vsakdanjega življenja. Veliko 

smo pridobili iz področja komunikacije, razumevanja, poslušanja 

in medgeneracijskega druženja. S prakse smo odhajali 

zadovoljni, nasmejani in ponosni, saj smo odšli z mislijo, da smo 

naredili nekaj dobrega za stanovalce v Domu. Vsem stanovalcem 

želimo veliko zdravja 

Zemina Šabanović, Tina Remec in Tobi Ropret 
 

 

Utrinki stanovalcev 

 

Z dijaki sem bila zelo zadovoljna, saj so mi veliko pomagali. 

Opazila pa sem, da so danes mladi fantje veliko bolj sramežljivi 

od deklet. 

ga. Jolanda Jarc 
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Na delo dijakov sem se zelo navadila. Vsi so bili zelo prijazni, 

ustrežljivi in vse so mi naredili, kar sem potrebovala. 

ga. Bruna Jan 

 

Dijaki so bili zelo pridni. Veliko znajo in nam veliko pomagajo. 

ga. Danica in g. Bogoljub Radonić 

 

Z dijaki sem bila zelo zadovoljna, saj so bili zelo pridni in prijazni. 

ga. Marija Pestotnik 

 

Petra Valjavec, 

Vodja SZNO enota Naklo 
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Koncert Moškega pevskega zbora Maj Kranj 
 

Ta koncert nas je nadvse razveselil. Z užitkom in radostjo so nam 

nizali svoje lepe pesmice, da ti srce zaigra in zapoje z njimi, ker 

slovenska pesem vedno pritegne in vselej vzradosti. 

Še prav posebno, ko se oglasi harmonika in nekakšna kitara iz 

posebnega obdobja, a vendar spoštovana in predstavljena z 

veselo pesmijo in seveda z veselimi izvajalci.  

Le kako ne boš vesel, ko pa je tako lepo. 

Prisrčno povabljeni na veselo snidenje, spet kmalu. 

 

P. M., stanovalka 

  

Prelep koncert 
 

V četrtek, 22. marca, smo bili prijetno presenečeni, ko so nas 

obiskali pevci in nam pripravili zelo lep koncert, in sicer v izvedbi 

Mešanega pevskega zbora Anton Tomaž Linhart iz Radovljice. 

Bil je to zbor pevcev in pevk, ki so peli večglasno in za poslušanje 

res lepo in prijetno. Pod vodstvom dirigentke, profesorice, ter 

gospoda, ki nam je sproti povedal, katero pesem bodo zapeli. 

Obenem nam je razkril izvor pesmi in še dodal kakšno 

prispodobo.  

Ob poslušanju lepih pesmi, ki smo jih tudi mi nekaj znali in 

pomagali prepevati, je koncert hitro minil.  

Zahvalili smo se jim in jih povabili naj še pridejo. 

 

IMM, stanovalka 
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        Hodim z rokami 

                     (5. del) 

 
Povzetek prebrane knjige Ivana 
Sivca Hodim z rokami v okviru 
Bralnih srečanj Modro brati in 

kramljati 
  

 

Avtobus je bil popravljen, šofer je imel malico in lahko smo se 

odpeljali naprej, saj pot je bila dolga 480 km. To je bil pa pravi 

božji dar, tudi žejni nismo več. Lahko smo se odpeljali naprej in 

pozne popoldan prišli do hrvaške avtobusne postaje. Od tam 

naprej pa s kombijem do hotela, ki je bil komaj vreden tega 

imena. Vse so nas nastanili v eno večjo sobo, voda je bila na 

strehi v sodu, za hrano pa smo morali poskrbeti sami. Eno dobro 

lastnost pa je imel ta hotel, stal je na 3000 m nadmorske višine, 

kar je bilo idealno za prilagoditev na višino. 

Naenkrat se je pričelo streljanje, a ni bilo nič pretresljivega in so 

lahko mirno spali, dokler niso prišli godci na plano s svojimi 

tamburini in kitarami in se začeli zabavati. Po tednu dni so najeli 

kombi in se odpeljali v dolino Langanuco, eno najlepših dolin. Pot 

jih je vodila prek grmičevja, travnikov in potokov, divja rajska 

lepota. Na začetku narodnega parka so si najeli pastirja s tremi 

osli in konjem. Do prvega baznega tabora je bilo treba peš z 

domačini, le Mirko se je na konju brez nog težko obdržal. Noč je 

bila hladna, vendar so se v spalnih vrečah prebudili v redu in se 

drugi dan usmerili čez ledenik Moreno. Na ledeniku so prespali 

na skalah, vsak je našel svojo, a tema jih je razdvojila in se 

zjutraj spet sešli. Srečali so fanta in dekle iz Tržiča. Slovenci so 

pa res povsod in so si veselo segli v roke. Posod kjer so visoke 

planine. Spet so se odpravili naprej, tudi osliči in konj z Mirkom. 

Čez ledenik Moreno, vendar je bil prevelik, prenočiti so morali. 

Noč je bila nenavadno temna. Tukaj je že skoraj 5800 nad 

morjem. Ko so odšli naprej, jih je svetlikajoča noč spremljala in 

pojavila se je dober meter široka snežena grapa, za Mirka 
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pretežek zalogaj. Ker je bil Mirko skrbno varovan z vrvjo, so tudi 

to zapreko uspešno rešili, a mostiček s snegom se je zrušil.  

Nabrali so si veliko izkušenj, bili bi lahko že vodiči. Vračali so se 

iz osvojene Pisce v širnih in visokih Andih, kjer so spili steklenico 

slovenskega piva in pomislili na dom. Narahlo je padal sneg, 

megla pa je bila tako gosta, da ni dovolila razgleda. Srečali so še 

Boštjana in Jožeta, ki sta se vzpenjala, da dosežeta vrh, če sta 

že tukaj.  

Vrnitev domov je potekala v obratni smeri in brez posebnih 

zapletov. Zaustavilo se je v Milanu, kjer so jih temeljito 

pregledovali, ker so prihajali iz Južne Amerike, kjer cveti koka 

kot pri nas regrat. Vrnili so se teden pozneje in to je bilo za Mirka 

kar precejšnja zamuda, ker je bilo določeno poročno slavje 

njegove hčerke na Bledu. Moral je pohiteti z ureditvijo, v banji je 

počasi izpral duh po Peruju in toplih krajih. Aleksandra mu je 

končno prinesla obleko in ga spodbujala naj pohiti, poroka se 

skoraj začenja. Hitela sta z avtom proti Bledu in seveda civilno 

poroko zamudila, na cerkveni pa sta ujela odločilni »da«. Vsi so 

bili srečni, prepustili so se lepoti in posebnosti tega dne. 

Dober mesec pred olimpijskimi igrami v Atlanti so časopisi 

objavili izbiro nosilca olimpijskega ognja. Vsaka sodelujoča 

država lahko prijavi tekmovalca, ki je najbolj vreden te časti in 

Mirko Lebar je bil prijavljen in na koncu zmagal. Potem se je 

odločil za sedem etap vožnje z invalidskim vozičkom po Sloveniji. 

Nato so ga proglasili za Slovenca leta 1994. Takšni maratoni pa 

niso bili samo za njegove uspehe, ampak je hotel, da ljudje, ki 

so bili športni vzorniki, posebno dajejo pogum in vztrajnost, 

posebno mladim in vsem, ker šport ozdravlja in da daje moč. 

 

Praznik Marija, stanovalka 
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Pomladanske glasbene urice v letu 2018 

 

Tudi letošnjo pomlad smo se s stanovalci DSO Preddvor, ki jih 

zanima podrobnejše spoznavanje glasbene umetnosti, redno 

srečevali. Tokratne Glasbene urice, ki so po pravilu potekale 

vsako sredo dopoldne, so bile posvečene spoznavanju pihal in 

trobil. 

 

Zgodovina instrumentov, ki so nam bolj ali manj poznani, sega 

že v čas prazgodovine. Prav na naših tleh so pred leti našli 

domnevno najstarejšo piščal, ki je bila last pripadnikov vrste 

neandertalec. Piščal s kosti jamskega medveda iz jame Divje 

babe I je, kot na podlagi materialnih dokazov in možnih replik 

dokazujejo različni raziskovalci,1 neandertalcu morda pomenila 

več kot le orodje s funkcijo sporočanja. Ta je namreč tista, ki jo 

pripisujejo preprostim morebitnim glasbilom, kot sta školjka in 

prazen rog živali, iz katerih so se kasneje najverjetneje 

izoblikovali sodobni trobilni instrumenti, s katerimi še danes 

glasbeniki ustvarjajo glasbo. 

 

Za izhodišče vzemimo preprosto votlo in preluknjano kost ter 

votel živalski rog. Njun skupni imenovalec je votla cev. Če v to 

cev dovajamo dovolj močan in precizen curek zraka, zrak v cevi 

zaradi različnih fizičnih modifikacij cevi ali njenih podaljškov 

vzvaluje z določeno valovno dolžino, naši možgani pa to 

valovanje zraka tolmačijo kot zvok.  
 

Pri pihalih glede na način vzbujanja valovanja ločimo dve vrsti 

instrumentov. Prva vrsta so flavte, pri katerih se zrak cepi na 

zarezi na cevi za ustnim nastavkom. Mednje spadajo nam najbolj 

poznani kljunasta in prečna flavta ter njen nekoliko manjši in 

glasnejši dvojnik, imenovan pikolo, med ljudskimi instrumenti pa 

                                                        
1 Med drugimi preminuli Ljuben Dimkaroski, njegovo delo nadaljuje njegova hči Katinka Dimkaroska. 
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najdemo številne instrumente tega tipa (na primer trstenke in 

okarina).  

 

Trstenke (tudi Panova piščal) 

Druga vrsta pihal so instrumenti z jezičkom, pri katerih valovanje 

zraka vzbuja enojni ali dvojni udarni jeziček. Najbolj poznana 

instrumenta z enojnim udarnim jezičkom sta klarinet in saksofon, 

instrumenta z dvojnim udarnim jezičkom pa oboa in fagot. Pri 

trobilih zvok nastane zaradi velikih razlik med vpihanim zrakom 

skozi ustnik in zrakom v cevi.  

Sprva so bila pihala in trobila izdelana bodisi iz delov živali bodisi 

iz lesa. Material, iz katerega je instrument izdelan, pomembno 

vpliva na zven instrumenta. Med že omenjenimi pihali so 

nekatera izdelana iz kovine (prečna flavta, pikolo in saksofon). 

Za razliko od pihal so vsi instrumenti z družine trobil v celoti 

izdelani iz kovine. V večini primerov gre za zlitino bakra in cinka, 

ki nam je poznana tudi pod imenom medenina. V družino trobil 

spadajo francoski rog, trobenta, pozavna in tuba.  

 

Francoski rog 
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Tako kot material, iz katerega so instrumenti izdelani, na njihov 

zven pomembno vpliva tudi njihova zgradba. Že sama oblika 

ustnic, s katerimi vpihamo zrak, oblika in menzura cevi (razmerje 

med njeno dolžino in širino) ter oblika odmevnika so za zven 

instrumenta izrednega pomena. Od dolžine cevi pa je odvisno 

tudi, kako visoko zveni osnovni ton instrumenta in katere registre 

instrument pokrije.  

Značilnost pihal in trobil je tudi, da znotraj teh skupin 

instrumentov najdemo družine enakih instrumentov različnih 

velikosti, saj – kot smo omenili – dolžina cevi pomembno vpliva 

na višino osnovnega tona nekega instrumenta. Tako najdemo 

praktično pri vseh omenjenih instrumentih pomanjšane in 

povečane različice osnovnih oblik (npr. družina fagotov, družina 

flavt, družina pozavn itd.). 

 

Družina glasbil - klarinet 

Instrumente so tekom stoletij neprestano izpopolnjevali, do 

pomembne izboljšave pri pihalih in trobilih pa je prišlo proti 

sredini 19. stoletja. Pihalom so dodali sistem zaklopk, trobilom 

pa sistem ventilov (z izjemo pozavn, te dandanes največkrat 

najdemo v različici s podaljškom cevi na poteg). Tako so 

glasbenikom omogočili po eni strani ohranjanje stabilnejše 

intonacije in po drugi strani igranje vseh tonov kromatične 
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lestvice brez prepihovanja alikvotnih tonov. Od tistega trenutka 

dalje je igranje na pihala in trobila postalo vedno bolj virtuozno, 

skladatelji so s pridom izkoriščali prednosti dodatkov in širili 

zvenski spekter tako orkestrov kot manjših zasedb.  

 

 

 

Pihala in trobila so dandanes nepogrešljiv sestavni del 

simfoničnega orkestra, pihalnih godb in drugih manjših zasedb, 

sodobni ustvarjalci in poustvarjalci pa vsak dan znova odkrivajo 

nove načine igranja nanje. Na tak način širijo pojem zvoka in 

vsem odkrivajo popolnoma nove zvočne svetove. 

 

Aleksandra Gartnar, prostovoljka 
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Ponos Slovencev 

 

Slovenci se radi ponašamo in korakamo z dvignjeno glavo. Imamo 

zato dovolj argumentov, saj po dolgotrajnih mukah naših 

prednikov sedaj živimo v lastni državi, naši fantje so osvojili 

skorajda vse najvišje vrhove sveta, prvi smo se (se je) na smučeh 

spustili z Everesta, bili svetovni prvaki v smučarskih skokih, se 

izkazali v disciplinah (smuk, veleslalom, slalom, tek), v plavanju, 

imamo svojo književnost … Temelj temu ponosu je postavil 

Primož Trubar z izdajo prve slovenske knjige Catechismus. Vsa 

čast in slava Primožu, da je Katekizem napisal kljub skepticizmu, 

češ, da se slovenski jezik ne da zapisati. Ustvarjal je z veliko 

vnemo in vztrajnostjo v Rothenburgu. Pričel je nekje po letu 

1540. Z neizmerno ljubeznijo do svojega naroda je iskal način, se 

zavedal bistvenosti ohranitve jezika, se dolgo trudil, da je razrešil 

problem pisave. Izbral je narečje rodne Rašice in gotico, misleč, 

da nemško lahko bere največ ljudi. V njej je zapisal verske nauke, 

pesmi, litanije in pridigo. Knjigo je izdal pod psevdonimom 

»rodoljub ilirski«. Veliko je tvegal, stroga nemška določila 

predpisa Interim namreč niso dopuščala takih izdaj. Zaradi tega 

tudi tiskarji niso bili pripravljen tiskati. Toda iskal je vztrajno in 

po dolgem času z veliko težavo našel Ulricha iz Tibingena. Ta mu 

je knjige natisnil naskrivaj. 

Ja, Trubar si je s srcem in z vso gorečnostjo prizadeval za navdih 

slovenske nepismenosti - slovenskih nepismenih ljudi. 

Katekizmu iz leta 1550 je dodal Abecednik, z edinim namenom, 

da se ljudje najprej naučijo brati. Vendar pa je leta 1555 obe 

knjigi izdal v verziji z latinico, predvsem tudi zaradi tiskarskih 

napak. In tako je svoj slovenski narod »oborožil« za lastno 

presvetlitev. Zvito in skrivaj je v sodih spravljal knjige iz Nemčije 

do Slovenije. In tako navihano je v veliki konspiraciji – strogi 

tajnosti, lahko edinole dal svojemu narodu v uporabo lasten 

jezik. 
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Prizadevanja po lepi zunanji obliki pa je poudaril, kot v tem 

vložku:  

Mi smo, Bug vej, dosti zmišlovali, s kakovimi puhštabi to 

našo besedo bi mogli prov po tej ortografiji štaltnu inu 

zastopnu pisati, de bi preveliku puhštabov oli konsonantov k 

ani silabi ne jemali, kakor ti Peami inu drugi dejo, kateru je 

grdu viditi.  

 

Hvala Primož, postavil si zdrav temelj knjižni slovenščini! 

 

Peter L., stanovalec  

 

Boleči sklepi 

 

Povsem preprosto zdravilo za obolele obrabljene sklepe lahko 

pripravimo doma s pomočjo želatine. Ta pomaga obnavljati še 

tudi vezivna tkiva, srčno mišico, pripomore do elastičnosti kože, 

ohranja moč kitam, vezem, preprečuje celo osteoporozo.  

Recept: ŽELATINA naj bo svinjska, pripravijo - izdelajo jo iz 

vezivnega tkiva živali, ki je naravni kolagen. V trgovinah jo 

dobimo v lističih, granulah in tudi v prahu. Njena vsebnost sta 

aminokislini: prolin in hidrosiprolin. Učinkujeta pozitivno zlasti na 

obrabljene sklepe in vezivno tkivo. 

Kura, priprava, recept: v lonček, lahko kozarec, damo tri lističe 

želatine (najbolje zvečer) pustimo stati par minut da nabrekne. 

Medtem segrejemo kozarec vode do vrelišča, jo zlijemo v 

primerno posodo kamor dodamo zmehčane lističe želatine, ki jih 

prej rahlo ožamemo. Pustimo da se ohladi, toda vsebino medtem 

nekajkrat premešamo, zato da se usedlina ne sprime na dnu. 

Ohlajeno posodo lahko damo v hladilnik, če ni vroče, to ni 
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potrebno. Ko iz tako pripravljen vsebine postane žele, ga lahko 

použijemo (če je v hladilniku, jo vzamemo ven nekoliko poprej, 

da se malo pogreje). Kot zdravilo jo pojemo na tešč, dodamo ji 

lahko jogurt, kefir, sok, med, da laže steče po grlu. Dobro je 

poprej popiti malo rahlo pogrete vode. Postopek za granule ali v 

prahu je enak, odpade pa nabrekanje.  

Z uživanjem takega pripravka vztrajamo vsaj šest mesecev, v 

tem času se sklepi mažejo in obnavljajo. Bolečine že kmalu 

izginjajo, vendar vztrajamo - ne odnehamo, čeprav že začutimo 

prva izboljšanja; zdravljenje je dolgotrajno.  

Sam uživam pripravek že dalj časa, učinek je opazen. Vsak 

mesec prekinem za en teden, zatem pa nadaljujem. Vendar pa 

pazim pri tem tudi na celotno prehrano:  

▪ pri vsakem obroku najprej sveža živila (sadje, solata…);  

▪ zatem pri kosilu: ribe, oreške, bolj redko meso;  

▪ pri večerji pa najprej sveže, zatem pa krompir, polento… 

▪ Izogibam se hkratnega uživanja ogljikovih hidratov 

(močnata jedila, škrob) in beljakovin (meso, oreški, ribe). 

Zdravo je, ob svežih živilih le ena vrsta živila.  

Tu v domu se je seveda težko držati tega pravila, zato se 

prilagajam. Pomembno je počutje.  

Peter L., stanovalec 
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Očetu za praznik 
 

Dobro jutro ljubi ata. 

Hčerka s srca vam želi, 

da bi danes in vse dni 

v življenju zdravi in prav srečni bli. 

 

Bog vam daj življenja dolgo. 

V življenju zdravje in veselje, 

po smrti pa naj angel sveti  

v nebeški raj popelje. 

 

Darila vam ne morem dati, 

ker prešibke imam roke. 

A misel imam dragi ata, 

ljubiti vas nadvse. 

 
 

R. F., stanovalka 
 

 

 

 

Tam na vrtni gredi 

 

Tam na vrtni gredi 

raste rožmarin, 

pridi ob slovesu,  

dam ti ga v spomin. 

 

Na srce ga deni, 

čuvaj ga skrbno, 

morda ti ob njem 

bo rosno kdaj oko. 
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Rožmarin ovene, 

z njim spomin bo vzet, 

tudi ti boš nosil 

v srcu veli cvet. 

 

Po spominu zapisala  

N. Ž., stanovalka 

 

 

Zaščita proti klopi 

 

Nevarni klopi povzročajo preglavice mnogim, ki se gibajo v 

naravi, ob grmičevju, drevesih, na vrtu ... Nevarnost okužbe 

preti le, če se klop prisesa na telo in če je okužen. Vsi niso. 

Vsekakor pa je zelo pomembno, da klopa čim prej odstranimo. 

Zaščita je cepljenje, vendar ta varuje le proti eni od bolezni, to 

je meningoencefalitisu, za drugo poznano lymsko boreliozo pa 

ne, zato je ta zaščita le »polovična«.  

Naravnih načinov zaščite pred klopi je več. Portal Lep dan navaja 

način zaščite pred insekti, tudi pred komarji, obadi, brez 

kemičnih dodatkov ter stranskih učinkov. Gre za darove čiste 

narave, za preprosta eterična olja. Dobijo se v lekarnah, 

drogerijah, specializiranih trgovinah in preko spleta. Po lastni 

presoji izberemo sami, glede na okus, eno od olj: 

- sivke – vonjava deluje kot svarilo insektom; 
- poprove mete – za insekte nekakšen toksin (strup); 
- limonine trave – neprijeten insektom; 
- evkaliptusa – odganja vse insekte; 
- limete – citrus splošno odganja insekte.  

 
Eno od teh, lahko tudi več, olj izberemo in uporabimo tako da:  
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1.) par kapljic vtremo v oblačila (pomislek, glede madežev, 

zato bolje na mesto, ki ni izpostavljeno očem) drug način 
2.) namažemo se po gležnjih, zapestju, komolcih, vratu …  

 

Kakor navajajo, je ta način zaščite povsem naraven, tudi varen 

in brez stranskih učinkov. Kajti tu tudi ne gre za nadomestila 

cepiva ali za neka druga sredstva zaščite.  

 

Iz lastnih izkušenj pa: običajno se oblečem v svetlejša oblačila 

(klopa laže opazim) z dolgimi hlačnicami in rokavi. Uporabljam 

tudi elektronsko napravico BajBaj, ki s svojo posebno frekvenco 

zares odganja klope, vendar pa ni povsem zanesljiva kot 

zagotavlja proizvajalec. Možno jo je nabaviti po zmerni ceni.  

Če me le spomin ne izneveri, se po vrnitvi pregledam in 

morebitnega nevarneža takoj odstranim. Obvezno tudi, recimo, 

po vrnitvi z obiranja češenj. Ta način naj bi preprečil prisesanemu 

klopu, da ne izpusti strupa v organizem. Raznih kemičnih sprejev 

proti klopom pa se z odporom preprosto izogibam. 

 

 Peter L., stanovalec 
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Pozabljen čas – 40. del 

 

Prebrala jo je in videla, da je sestavljena tako, da bo enkrat na 
teden, ob sredah dostavila 900-1000 komadov jajc, zapakiranih 
v posebnih kartonskih škatlah po 10 komadov in opremljenih z 
logotipom Janinega podjetja. Vsak mesec mora imeti pregled 
živilskega inšpektorja in njegovo potrdilo. Cene bodo postavljali 
sproti. Vsa razbita jajca bodo vrnili in Jana jih bo morala 

upoštevati kot minus, pri naslednji dobavi. Seveda je pogodbo 
podpisala.  
 
Ko se je peljala domov, je ugotovila, da mora opremiti pisarno in 
nabaviti vse, kar rabi za trgovanje. Zato bo prosila Jureta, saj on 
o tem verjetno več ve kot ona. Danes bo peljala Jureta na pismen 
del diplome. Klicala je Ano, če bo doma, da bo za kratek čas 
prišla k njej na obisk. Zelo je bila presenečena, ko jo je sestra 
zelo prijazno sprejela in rekla, da se obiska veseli. Pripravila je 
celo vrečo domačih dobrot za sestro. Nato sta se z Juretom 
odpeljala. Po poti nista veliko govorila. Jana je imela občutek, da 

Jure premišljuje o snovi, zato ga ni motila.  
 
Ko je ustavila pred fakulteto, je rekel: »Jana, misli name, saj 
vem, da bom s tvojo pomočjo uspešen! Ali dovoliš, da te poljubim 
na lice? Zdajle je to moja največja želja.« »Seveda, še jaz ti dam 
en poljub za srečo!« Dal ji je poljub na lice, ona pa mu ga je dala 
na usta. Bil je presenečen, a srečen. Kar skočil je z avta in stekel. 
»Ko bom končal te pokličem!« je še zaklical.  
 
Jana je pozvonila pri sestri Ani. Prišla je odpret, bila je tako 

bleda, da se je Jana prestrašila. Objela je sestro: »Ana, kaj je s 
teboj? Zakaj si tako bleda? Si mogoče bolna? Ali kaj rabiš?« »Ja, 
Jana, bolna sem, a ne najdem poguma, da bi šla na pregled. 
Vem, da je z menoj že dolgo nekaj zelo narobe. Nimam poguma, 
da bi kaj ukrenila. Že 14 dni močno krvavim, tako, da sem že 
zelo opešala. Nimam veselja ne za delo, ne za igranje, ne za 
veselje. Kolegi igralci so me vabili medse, a ko so videli, da ne 
grem nikamor, so me pustili, naveličali so se me prositi. Zdaj 
sama živim tu v sobi, v glavnem ležim, apetita nimam, kaj 
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boljšega si pa ne morem privoščiti. Komaj sem čakala, ko si 

rekla, da prideš! Z mamo se slišiva skoraj vsak dan, a one ne 
sluti, da je z menoj kaj narobe. Ona misli, da sem prišla k pameti 
in sem zato bolj prijazna. Ampak Jana, jaz sem zelo bolna. Če 
moreš, mi pomagaj.!«  
 
Jani so se zasolzile oči, Ano je močno stisnila k sebi in rekla: 
»Takoj bom poklicala dr. Jureša, ta mi bo rezerviral pregled pri 
dobrem ginekologu. Pa takoj pripravi najnujnejšo prtljago, ker 
greš z menoj domov. Brez ugovorov, ker ti nisi rojena za igralko. 
Takoj bom poklicala, ti pa se pripravi in vse gospodinjske stroje 

izklopi. Ker nazaj ne boš prišla prej, dokler ne boš popolnoma 
zdrava.«  
 
Zavrtela je številko in oglasil se je dr. Jureš: »Gospod doktor, 
Zalokarjeva Jana pri telefonu, lepo prosim, če mi lahko dobite 
dobrega ginekologa, ki bi takoj pregledal mojo sestro Ano, ki že 
14 dni močno krvavi.« »Ja zakaj pa že tako dolgo čaka? Kar takoj 
jo pripelji in pri meni v pisarni se oglasita. Jaz bom pa med tem 
poiskal dr. Ano Petričevo, dobro ginekologinjo. Sestro pripravi, 
da bo ostala v bolnici. Pozdravljena!« Jana je Ani povedala, kaj 

je rekel dr. Jureš. Objeli sta se in obe jokali. 
 
Jana se je prva znašla in pomagala pripraviti majhen kovček z 
vsem potrebnim za v bolnico in enega velikega, kamor sta naložili 
vse potrebno, da Jana vse odpelje domov. Med tem je klical Jure, 
da je že končal. Jana mu je vse povedala. Rekel je, naj mu pove 
Anin naslov, da bo s taksijem prišel k njima in jima po najboljših 
močeh pomagal. 
 
Preden se je Ana uredila, je potrkal Jure. Tudi on je bil 

presenečen, nad tako spremenjeno Ano. Kar mu je Jana 
pokazala, je znosil v avto. Jana je rekla: »Če nimaš lepe halje in 
copat, ti jih bom šla kupit. Vidva me bosta pa počakala v avtu. 
Moramo kar pohiteti, ker naju dr. Jureš čaka.«  
 
Jure je vso elektriko izklopil, zaprl okna, zaklenil stanovanje in 
potem so šli. Dekleti sta jokali. Jure ju je poskušal tolažiti, a brez 
uspeha. Videl je, da Jana ni sposobna voziti, zato je sedel za 
volan. Šli so v Maximarket. Jana je šla kupit haljo, copate in 10 
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spodnjih hlačk. Hitro so odšli naprej. Dr. Jureš jih je nestrpno 

čakal. Takoj je obe dekleti odpeljal k ginekologinji. 
 
Jure pa je ostal v avtu. Telefoniral je Jeri, da ju še nekaj časa ne 
bo, ker je Jana odpeljala Ano v bolnico. Več bosta povedala, ko 
prideta domov.  
 
Ko je dr. Petričeva pregledala Ano, je Jana čakala v čakalnici. 
Nato jo je sestra odpeljala v ambulanto. »Ne vem še, kaj je vaši 
sestri. Lahko pa rečem, da kar grdo. Takoj ji bom dala transfuzijo 
in infuzijo, če ne se mi bo podrla. Nekaj časa bo ostala pri nas. 

Saj imate telefon, pa pokličite, če bo morala na kakšno operacijo. 
Zdaj jo prepustite meni. Prinesite njeno prtljago, nato pa lahko 
odidete.  
 
Jana je objela sestro: »Sestrica, še danes zvečer te bomo 
poklicali. S seboj imaš vse. Jaz pridem jutri ali naslednji dan, ko 
ima Jure ustni zagovor. Povej, če boš kaj rabila! Ali imaš kaj 
denarja? Na tu imaš 100 eur za kavo in časopis. Ali polnilec za 
telefon imaš? No, potem grem jaz domov. Adijo, pridna bodi! 
Mami ne bom povedala, ker jutri pride domov, če ne nocoj ne bo 

nič spala.«  
 
Objela je sestro in hitro odšla, da Ana ne bi videla njenih solza. 
Vsa objokana je pritekla k Juretu v avto. 
 
Vprašal jo je: »Kaj se je zgodilo? Saj si vedela, da bo ostala v 
bolnici? No, le razjokaj se, da ti bo lažje!« Objel jo je in jo zibal 
kot majhnega otroka. Poljubljal jo je na lice. Naenkrat jo je prijel 
za brado in jo poljubil na usta. Dolgo je trajal poljub, ko sta se 
odmaknila drug od drugega, je Jure odpeljal. Dolgo sta molčala, 

oba pod vtisom poljuba.  
 
Kako pa si pisal diplomo?« je Jana prekinila tišino. »Mislim, da 
zelo dobro! Ustno pa imam pojutrišnjem. Nocoj imava pa še 
veliko dela. Morava kar pohiteti, da bova vse opravila. »Ali nisi 
huda ker sem te poljubil?« »Ne bilo mi je lepo. Še bi bila rada s 
teboj. Nekje, stran od doma, da bi bila sama!« »Toliko 
nevšečnosti imava, da morava najprej to rešiti. Potem bo pa čas 
tudi za naju!«  



 
 

31 

 

Ko so Zalokarjevi sedli k večerji in je bilo vse delo opravljeno, je 

Jana spregovorila. »Draga družina, nekaj vam moram povedati. 
Z Juretom sva se danes zadržala v Ljubljani zato, ker sva Ano 
odpeljala na ginekološki oddelek v Klinični center, k dr. Petričevi. 
Ne morete si misliti, kakšno Ano sem dobila, ko sem jo obiskala, 
med tem, ko je bil Jure na faksu. To ni več naša Ana. To je zelo 
bolna ženska, brez volje, brez apetita, skoraj brez besed. Nima 
več svojega mnenja. Veliko krvi je izgubila, saj že 14 dni močno 
krvavi. Ni pa našla poguma, da bi šla k zdravniku. Poklicala sem 
dr. Jureša. Ta mi je takoj priporočil dr. Petričevo, odlično 
ginekologinjo. Anino prtljago smo spakirali, odklopili vso 

elektriko in jo odpeljali po pomoč.  
 
Doktorica jo je obdržala na oddelku, kar smo že vedeli. Preiskala 

jo je in jo priključila na infuzijo in transfuzijo. Dala jim je 

uspavalo, da se okrepi, potem bodo naredili cel kup preiskav. 

Ugotovili bodo, kaj je vzrok tako hudemu krvavenju. Zdaj pa se 

moram opravičiti, predvsem tebi ati, ker nisem nikogar vprašala 

za mnenje, ampak se samovoljno odločila, da Ano pripeljem 

nazaj domov. Verjemite, da me vse to zelo boli, saj sva dvojčici 

in zato še bolj povezani. Tako, to je vse!« je na robu solz razložila 

Jana. »Seveda, prav si storila! Že dalj časa sem premišljeval, da 

moramo našo Ano iztrgati temu nezdravemu življenju med 

umetniki. Jedo bolj malo, ker morajo ostati suhi, pijejo in kadijo. 

Vse to pa škodi zdravju. Poglejte in Ana je žrtev takega 

nezdravega življenja. Pa še opravičiti se nimajo časa, saj je 

njihovo delo zvečer in ponoči. Hvala, Jana, upajmo, da si sestro 

rešila, če bo le hotela priti domov.« »Zjutraj bom poklicala dr. 

Petričevo, da mi bo povedala, kako je z Ano. Če bo vse v redu, 

jo bom obiskala pojutrišnjem, ko gre Jure zagovarjat diplomo. 

Vse to me je zelo utrudilo. Kar spat bom šla, da se odpočijem. 

Samo še tole, ati, ali greš jutri po mami? No, fino! Zelo se 

veselim, da prihaja, mi bo vsaj svetovala pri delu. Jera, preobleci 

postelje in njeno ležišče v dnevni. Pa ti boš poskrbela zanjo, da 

prve dni ne bo preveč hodila, sploh ne sme sama ven, v hlev in 

kokošnjak. Vedno naj gre nekdo z njo, da se nam spet vse ne 

ponovi. Ati, ti bodi pa  
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previden na cesti! Lahko noč! Dobro spite!« »Jaz se grem pa učit! 

Še dva dni pa bom rešen, da le dobim diplomo in zaključim študij. 

Lahko noč!« Jana se je stuširala, oblekla pižamo in haljo in 

potrkala pri Juretu. »Oprosti, zahvalila bi se ti rada za vse, kar 

si, storil za naju z Ano. Hvala!« 

 

(se nadaljuje) 

Olga M. Kepic 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

  

Prisrčno pozdravljeni 
 

ga. Majda Toplak (dnevno varstvo), ga. Nikolaja 

Mišković, ga. Jožica Govekar in ga. Helena Češnovar 

 

Poslovila se je 

ga. Mihaela Skuber 

 

 
__________________________________________________________________________________ 
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Aktivnosti in dogodki v juliju in avgustu 2018 
 

- enota Preddvor - 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 

obveščeni o naslednjih aktivnostih: 

o Telovadba  
o Vaje za vadbo spomina  
o Ročna dela, ustvarjalna delavnica  

o Vadba Žoga Bend  
o BioSinhron (masaža stopal)  

o Knjižnica  

o Brain Gym (telovadba za možgane)  

o Skupinsko reševanje križank  

o Računalniške urice – individualno po dogovoru 

o Aktivnosti in druženje s terapevtskimi psi iz Društva 

Ambasadorji nasmeha 
 

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

TOMBOLA 

ponedeljek, 2. julij v dnevnem prostoru v pritličju gradu 

____________________________________________ 

REGENS CHORI – portret dr. Mirka Cudermana, 

ogled filma v okviru Glasbenih uric 

sreda, 4. julij ob 10.30 uri v delovni terapiji  

____________________________________________ 

KONCERT Ženskega pevskega zbora Lipa DU 

Radovljica 

četrtek, 5. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 

____________________________________________  

INVALIDI V ZGODOVINI SVETA, predavatelj Igor 

Mravlja, v organizaciji ZIFS Združenje invalidov – 

Forum Slovenije 

četrtek, 12. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
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____________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 

torek, 17. julij ob 10.30 uri v 3. nadstropju ND 

____________________________________________ 

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 

četrtek, 19. julij ob 9.30 uri v parku 

____________________________________________ 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  

Darjo Jelenc 

četrtek, 19. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 

____________________________________________ 

SLADOLEDNI PIKNIK s harmonikarjem Vidom 

Šumijem 

sreda, 25. julij ob 10.00 uri v parku 

____________________________________________ 

SLADOLEDNI PIKNIK z Duom Frenky 

četrtek, 2. avgust ob 10.00 uri v parku 

____________________________________________ 

TOMBOLA 

četrtek, 9. avgust ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 

____________________________________________ 

MAŠA ob prazniku Marijinega vnebovzetja 

petek, 17. avgust ob 10.30 uri 

____________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 

torek, 21. avgust ob 10.30 uri v 3. nadstropju ND 

____________________________________________ 

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 

četrtek, 30. avgust ob 9.30 uri v parku 

____________________________________________

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  

Darjo Jelenc 

četrtek, 30. avgust ob 10.30 uri v dnev. prostoru ND 

____________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v juliju in avgustu 2018 
 

- enota Naklo - 

  

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

o Telovadba  
o Brain Gym (telovadba za možgane)  
o BioSinhron (masaža stopal)  

o Skupina Iz vseh vetrov  

o Vadba Žoga Bend  
 
------------------------------------------------------------------- 
 

SLADOLEDNI PIKNIK 

torek, 3. julij ob 10.00 uri v enoti Naklo 

____________________________________________ 

MAŠA 

četrtek, 5. julij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 

____________________________________________ 

MISELNO AKTIVNI PETKI  

petki ob 10.30 uri na terasi enote Naklo 

____________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 

ponedeljek, 9. julij ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 

____________________________________________ 

SLADOLEDNI PIKNIK s harmonikarico Darjo 

Jelenc 

torek, 31. julij ob 10.00 uri v enoti Naklo 

____________________________________________ 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  

Darjo Jelenc 

torek, 7. avgust ob 10.00 uri v avli enote Naklo 

____________________________________________ 
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____________________________________________ 

TOMBOLA 

torek, 14. avgust ob 10.00 uri v avli enote Naklo 

____________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 

ponedeljek, 20. avgust ob 10.30 uri v enoti Naklo 

____________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Izdal:  

Dom starejših občanov Preddvor 
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.  

Ni lektorirano. 


