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ZELENI JURIJ 

Jurjevo je še en pomladni praznik, ki je že dolgo pred 
prihodom krščanstva pomenil konec zime in 
ponovno rojstvo narave. 

God Svetega Jurija, ki ga praznujemo 23. 
aprila, je - poleg valentinovega in 
gregorjevega - še en praznik, ki je v naših 
krajih nekdaj napovedoval prihod pomladi. 

V času okoli »jurjevega« narava ponovno 
ozeleni in oživi, iz zemlje pokukajo prvi 
jesenski in zimski posevki, jurjevo pa je 
nekdaj veljalo tudi za dan, ko so pastirji 
prvič v letu odgnali živino na pašnike. 

Ker je povezan s ponovnim rojstvom 
mladega sonca in pomladnim zelenenjem, se 
je tega praznika v naših krajih prijelo ime 
Zeleni Jurij. Poznajo ga v številnih 
slovenskih vaseh in pokrajinah, najbolj živ 
pa je ta običaj ostal v Beli krajini. 

Na jurjevo je bilo tako v navadi, da se je 
zbrala skupina fantov, ki je piskala na 
piščali in prepevala po vasi, eden med njimi 
pa je, oblečen v zeleneče veje, predstavljal 
Zelenega Jurija. 
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Na Koroškem je oblačila iz listja zamenjal snop slame, v 
katerega so zavili mlajšega fantiča, v Adlešičih pa je Jurija 
predstavljal mlad fant na belem konju, okrašen s cvetjem 
iz zelenjem. 

 

Sveti Šent-Juri, 

potrka na duri, 

ma jeno hlačo zeleno, 

jeno rudečo. 

Je še le prišel v deželo, 

je ga že vse veselo: 

tičice v grmovji, 

kukovca v bukovji. 

Rumene rožice lepo cveto, 

se svetega Šent-Jurija veselo. 
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Praznovanje 1. maja nekoč 

Včasih smo prvomajske praznike zaznamovali z izletom na hrib 

Jošt. Tja smo se vsi štirje otroci odpravili skupaj z očetom. Na 

vrhu smo se okrepčali s čajem, doma pa nas je ob vrnitvi 

čakalo mamino kosilo. 

S kolesi pa smo se na 

praznični dan velikokrat 

odpeljali tudi do Bleda. Ker vsi 

nismo imeli koles, sta očeta 

navadno spremljala le dva 

izmed otrok. Ko sem bila 

starejša, pa sem si kupila 

svoje kolo.   

Dobro se spominjam, kako 

sem se nekoč udeležila 

proslave na Joštu, ki ji je 

prisostvoval tudi Tito. 

Sodelavec je imel s seboj 

fotoaparat in tako imam še 

zdaj sliko za spomin na ta 

zanimiv dogodek. 

Kasneje sem s svojega 

balkona velikokrat gledala kres, ki so ga za ta praznik prižigali 

na Joštu in na Storžiču. 

Danes pa ta praznik praznujem po »domsko«, spomini pa 

ostajajo. 

Jolanda Jarc, stanovalka enote Naklo 
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Skupina Trobentice Naklo 

V naši skupini najraje obujamo spomine. Tako smo se zadnjič 

spominjali svojih »ohceti«. Včasih, sploh po vojni, ko je bilo 

veliko pomanjkanje, poroke niso bile razkošne tako kot danes. 

Ni bilo belih, dolgih oblek, dragega cvetja, pojedin, niti poročnih 

potovanj kot danes, vendar je zaobljuba veljala, kar pa danes 

pri mladih le redko  drži. 

Stanovalke so povedale, da so bile obleke skromne – nedeljske, 

le redke so imele v družini šiviljo, ki je znala iz vsake krpice 

pričarati lepo obleko. Kosilo pa je bilo vedno malce boljše in 

tudi kaj sladkega se je pripravilo. 

Zanimivo pa je, da se nobena ni 

spominjala, kakšen šopek je imela. 

Menda je bil takrat običaj, da je 

moral šopek priskrbeti ženin. 

Bolj žalosten je bil opis »ohceti« 

med vojno, ko sta ženin in nevesta 

pešačila kar nekaj kilometrov v 

mesto, kjer sta potrdila svojo 

zaobljubo na matičnem uradu. 

Živila so bila na karte, vendar so 

ženske spekle potico. Jože in žena 

sta poročena že šestdeset let in 

bosta še naprej. Večina prisotnih je 

vdov in vdovcev. Čeprav so živeli v 

težkih časih, ko je bilo 

pomanjkanje, so se borili za vsakdanji kruh, vzgajali otroke, 

zidali hiše, obdelovali zemljo in še marsikaj, so ostali v zakonu, 

kot so to obljubili ob poroki. 

Mlajši takim zgodbam rečejo pravljice. Pa niso, ker so jih 

starejši doživeli in jih nekateri še doživljamo in vztrajamo, kljub 

temu, da ni vedno samo lepo in dobro.  
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Ob branju teh vrstic se spomnite na lepe trenutke, ki ste jih 

sami doživeli, se malo zasanjajte in dan vam bo hitreje in lepše 

minil. Pa lepo pozdravljeni! 

Marija Jereb, prostovoljka 

 

 

Poslušaj, poslušaj ti mladi kristjan 
 
 

Poslušaj, poslušaj ti mladi kristjan, 
 

jaz tebi nekaj povedati mam, 
 

od ene mlade deklice, ki danes umrla je. 
 

Rajtala je vstopiti v samostan, 

 
pa je prišla pošta dol od Boga, 

 
da je rajžala s tega sveta. 

 
Svatje te bodo spremljali, 

 
sosedje zagrebali. 

 

Ženin zadaj za grobom stoji, 
 

pa zeleni krancelj v roki drži. 
 

Vsak bi moral točiti te grenke solze, 
 

če nimaš kamnito srce. 
 

 
Po spominu povedala Rezka Kožuh, stanovalka 
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Dan za spremembe 

 
 

Dan za spremembe 
– premagajmo 
osamljenost 

  sobota, 21. april, 
v našem Domu 
starejših občanov  
Naklo. 

 

 

Preživeli smo ga zelo lepo in veselo. Plesali so folkloristi Društva 

upokojencev Naklo. Zaigrala nam je citrarka Francka Šavs, s 

svojim lepim glasom je zraven zapel Pavel Marčun. Godci so 

peli in igrali – najbolj udarna pa je bila Na golici, ki nas je kar 

privzdigovala iz stolov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša Martina, socialna delavka je imela uvodni govor, ki se je 

dotaknil prav vseh src. Govorila je o osamljenosti, druženje pa 

je zaključila s spodbudnimi besedami. 

 

Marija Jereb, prostovoljka 
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En prav poseben dan 
 
21. aprila 2012 smo imeli v 
našem Domu prav poseben dan - 
ne samo vseslovenski Dan za 
spremembe in prostovoljstvo, 
ampak smo počastili tudi 102. 
rojstni dan gospe Marte Polak, 
naše stanovalke. 
 
Naši slavnostni proslavi so se 
pridružili Mešani pevski zbor 
Storžič iz Bašlja, preddvorski 
župan gospod Zadnikar, predstavnica občine Kranj ter – jasno! - 
skoraj vsi stanovalci našega Doma. V imenu našega vodstva sta 
nas pozdravili socialna delavka Mojca Sajovic in direktorica 
Andreja Valant. Prav posebno vzdušje so nam pripravili pevci 
mešanega zbora z venčkom znanih ljudskih pesmi. 
 

Posebnost dneva je bil intervju s slavljenko. Spominja se še, 
kako sta z možem oskrbovala dom na Šmarjetni gori. Spominja 
se tudi, kako sta gradila svojo hišo, kako je rodila otroke in 
zanje skrbela. Vedno jo je spremljala vedrina in veselost do 
življenja. Še danes rada poskrbi za mlajše od sebe, kar pa tudi 
njej pomaga pri preživetju. Še vedno ima stike s sorodniki, ki jo 
ob določeni uri vsak dan pokličejo ali pa ona njih, in sicer po 
»mobiju«. Veselje jo je gledati na njenem vsakodnevnem 
sprehodu po našem parku. Posebno čast pa ji je izkazal mladi 
harmonikar, ki ji je zaigral dve poskočni viži tudi znanega 

Slakovega Čebelarja. 
 
Po vseh slavnostnih besedah in pesmih so pripeljali 
gromozansko veliko in lepo okrašeno torto. Besede, ki so bilo 
kot voščilo za njen rojstni dan napisane na torti, je slavljenka 
prebrala sama, brez očal. Nato so začeli razdeljevati torto vsem 
prisotnim, za kar so poskrbele naše drage negovalke in ostale 
zaposlene.   
Tako se je zaključil ta dan, ki ga zlepa ne bomo pozabili. 

 
Nada Tičar, stanovalka 
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Srečanje stanovalcev gorenjskih Domov 
 

V petek, 13. aprila, smo se tri stanovalke in spremljevalka 
udeležile drugega letošnjega srečanja stanovalcev gorenjskih 
domov v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici. Tokratna tema 
so bile lutke. 
 
Vožnja do Radovljice je hitro minila in v Domu sta nas prijazno 
sprejeli delovna terapevtka in animatorka, nas odpeljali v 
jedilnico, kjer so nam postregli s piškoti in kavo. Tam smo 
spoznale tudi stanovalce še preostalih gorenjskih domov - 
Jesenice, Kranj, Tržič, Škofja Loka in Bohinj. Med sproščenim 
klepetom  nas je nagovorila tudi direktorica gostujočega Doma.  
 
Med pitjem kave smo si ogledali 
lutkovno predstavo, zaigrano po 
slovenski ljudski pravljici Pšenica, 
najlepši cvet. V predstavi so igrali 
stanovalci njihovega Doma in v 

igri uporabljali lutke, ki smo jih 
kasneje izdelovali v prostoru 
delovne terapije. 
 
Vsaka skupina je dobila kalup-
glavo že narejene lutke, ki smo jo 
morali do konca obdelati; 
pobarvali smo obraz, narisali oči, usta, obrvi, nalepili lase in jo 
oblekli. Čez ves ta proces pa nas je vodila učenka oblikovne 
šole, nam pomagala z nasveti in nam pripovedovala zanimivosti 

iz sveta lutk.  
 
Na našo lutko – punčko - smo bile zelo ponosne, zaradi kitk pa 
smo jo poimenovale Pika Nogavička. Sledilo je skupinsko 
fotografiranje, nato kosilo in prijetno utrujene smo se vrnile 
domov. 
 

Vida Kuhar, stanovalka 
 

 

Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. 
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Kaša 
 

Ah, ta mlečna kaša, 
to jaz rada jem, 

a tega jaz nikomur 
ne povem. 

 
Da bi mi jo snedli, 

tega se bojim, 
zato je res najbolje, 

da molčim. 
 

Stanovalke iz pritličja gradu 
 

 
 

Pomurje, Prekmurje, Prlekija 
 

Prebivalci ob reki Muri so radi natančni: ni vseeno, če stojite na 

desnem bregu reke Mure in rečete, da ste v Prekmurju. Niste! 
Prekmurje je na drugi strani reke, torej preko reke Mure. 
 
Na desnem bregu Mure pa je Prlekija, pokrajina med 
gričevnatim svetom Slovenskih Goric in prekmursko ravnico, 
kjer prebivalci »gučijo« - govorijo značilno narečje, ki vas bo 
»gvišno« očaralo s svojo melodičnostjo in nenavadnostjo. 
 
 
 

Izlet po Prlekiji in Prekmurju 
 

 

Na prvi pomladanski izlet smo se upokojenci Preddvora napotili 
po Prlekiji in čez Muro po Prekmurju. 
 
Zjutraj me je od Doma do Preddvora peljala negovalka Maja, od 
tam pa z avtobusom naprej - skozi Šenčur, Mengeš, Domžale, 
skozi trojanski predor do Vranskega, kjer smo popili kavico ter 
nadaljevali naprej po Prlekiji.  
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Ustavili smo se v termah Banovci. Tukaj so se nekateri kopali, 
jaz sem si ogledala okolico, se spomnila na otroška leta, saj je 
v bližini moja rojstna vasica Babinci. 
 
Po sprehodu in kopanju smo imeli dobro samopostrežno kosilo. 
Terme Banovci so znane po termalnih vrelcih, ki izvirajo iz 
globin 1700m, s 58 do 60 Celzija vročo vodo, ki je bogata s 
fluoridom.  
 

Potem smo nadaljevali pot čez reko Muro, do plavajočega mlina 

v Ižakovcih; še prej so nas opozorili na otok ljubezni, kjer je 
pravi rajski mir za 
zaljubljence in ptičke - 
oboji uživajo v tišini.  
Vozili smo se s splavom 
čez reko Muro, ki je bila 
zelo široka in deroča, 
močno je narasla. Izvira 
v Avstriji, letos pa je bilo 

tam obilo  snega A mi se 
nismo dali! Pogumno 
smo se peljali s splavom.  
 
Po zanimivi vožnji s splavom smo nadaljevali pot po Prekmurju  
- skozi Dekležovje in se ustavili v vasici Lipovci pri družini 
Žižek. Gospodinja nam je objasnila, kdaj se rž požanje, kako se 
potem obdeluje, da je primeren za izdelavo lepih slamnatih 
okraskov. 
Po ogledu v Ižakovcih smo nadaljevali pot po Prekmurju, se 

ustavili v Murski Soboti, mestu novejšega časa. Stolna cerkev 
sv. Nikolaja je iz starejših časov. Na mestnem trgu stoji 
spomenik zmage, visok 17 m, s kipom slovenskega partizana in 
ruskega junaka - v spomin proti fašizmu.  
 
Pot smo nadaljevali proti domu, na Gorenjsko. Bili smo 
utrujeni, vendar zadovoljni. Hvala vsem, ki so sodelovali, da 
smo se imeli »FAJN«, tudi gospodu Robleku, ki me je pripeljal 
do Doma. 
                              

Marija Bliznac, stanovalka 
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Nesreča nikoli ne počiva 
 

Bili smo zelo revna šestčlanska družina, z minimalnimi osebnimi 
dohodki. 
 
Komaj smo čakali, da končamo šolanje in da se naužijemo 
svežega zraka. Želeli smo, da bi prišel kdo od znancev ali 
sorodnikov med počitnicami po nas, otroke. Prinesel bi nam 
dobrote: sadje, dober kruh in podobno. Domači kruh, ki je bil 
tako zaželen, je bil le koruzni, ki ga je mama na loparju v obliki 

hlebca porinila v peč, iz peči pa potegnila same drobtine. 
 

Sorodniki svojih otrok niso imeli, zato smo mi prišli na svoj 
račun, saj sta bila gospodarja zelo dobra. Delo nam je šlo zelo 
dobro od rok, vsi smo pridno delali, ker smo vedeli, da delamo 
zase. 
 

To veselje pa ni trajalo dolgo. Nekega dne smo se zbrali vsi – 
domači in delavci – ter začeli obnavljati hišo. Vsak je dobil sebi 
primerno delo, saj tudi otroci znajo biti pridni, če hočejo. Hiši  
smo dozidali prizidek in ometali hišo z vseh strani, da je bila 
podobna pravi moderni vili. Za to pa je bil potreben čas in 
denar. Na koncu so pripravili tudi pojedino. 
 

Spekli so pečenega odojka, 
katerega maščoba se je cedila iz 
posode, piščanci pa so prav tako 
dočakali svoj konec. Pred peko 
pa je nekaj piščancev celo 

predrzno odkorakalo izpod tnala, 
ki so ga na hitro pripravljen za 
zakol. Imeli so namreč še kanček 
življenja v sebi in so obšli hišo 
kar brez glav. No, na koncu so 
jih vseeno spekli. 

 
Ta resnična zgodba, ki je ni para, se je zgodila okrog leta 1935.   

                                                                                             
R.F., stanovalka 
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Obiskali so nas  MAJ – evci 
 

Kdo pa so to? To je moški pevski zbor iz Kranja in okolice. To je 
zbor, ki nas je razveselil s svojim koncertom. 
 
V prvem delu so nas spomnili, 
da so že v davnih časih vedeli, 
kako moramo spoštovati in 
ljubiti našo domovino - 
Slovenijo. Vsa družina Ipavcev 

je to že vedela in tako je 
Benjamin zapel : Bodi zdrava 
domovina, mili moj slovenski 
kraj. Tako so tudi nas  
spomnili, v kako lepem kraju, 
obdani z gozdovi in travniki, 
živimo. 
 
V drugem delu koncerta pa smo se spomnili morja in hribov, 
kjer smo preživljali svoje dopuste. Lep je bil tudi del z 
dalmatinskimi pesmimi.  
 
V tretjem in zadnjem delu pa so zadoneli tudi njihovi 
spremljevalni instrumenti. Oglasile so se harmonika, kitara 
mandolina in posebne vrste kontrabas. Zaslišali smo več ali 
manj znane viže naših priljubljenih melodij, pa tudi že novejših 
skladb. 
 
Seveda, na koncu smo slišali še Slakovega Čebelarja. Tako je 

kar prehitro minila urica petja, ob kateri smo vsi uživali. 
                  
                                                         Nada Tičar, stanovalka 

 
 

Obisk v kranjski knjižnici 
 

Lepo pomladno jutro nas je prebudilo v lep dan. Namenjen je 
bil ogledu velike nove knjižnice v Kranju. 
 

Ko smo se vsi zbrali v veliki pritlični avli, je prišla tudi gospa 
knjižničarka, ki nas je vodila po knjižnici. Najprej nam je 
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razložila, kako deluje poslovanje in upravljanje s stroji, ki so 
nam na razpolago, ko si hočemo izposoditi knjigo, revijo, ploščo 
ali film in ga odnesti domov. Enako tudi ob vračanji vse poteka 
enostavno in hitro. 
 
Ogled smo nadaljevali v 1. 
nadstropje, polno lepih 
regalov, zapolnjenih s 
knjigami za otroke, ločeno 
po starosti otrok in 

njihovih interesih. Tudi v 
2. nadstropju so vsi regali 
enaki, označeni z različnimi barvami - glede na vsebino knjig, 
kot so leposlovja, naravoslovje, zgodovina, kulinarika … Res je 
lepo in pregledno, ker ti pomaga, da hitro najdeš tisto knjigo, ki 
te zanima in jo potrebuješ.  
 

Mislim, da so kranjski knjižničarji opravili veliko delo in so 
knjige zelo približali svojim strankam, ki bomo rade prihajale k 

njim. 
 

Marija Praznik, stanovalka 

 

Obiskali so nas mladi glasbeniki 
 
S prvim pomladanskim dnevom so nas s svojim obiskom 
počastili mladi virtuozi, preddvorski učenci Glasbene šole Kranj. 
Seveda so jih spremljali tudi učitelji, kajti brez njih ni učenja.  

 
Mladi umetniki so nas s pomočjo različnih glasbil popeljali od 
sodobne glasbe do romantičnih plesov. Navdušeni smo bili ob 
zvokih Avsenikovih skladb na harmonikah, nad malimi trubači, 
nad dvema pevkama solistkama ... Vsi skupaj so nas zabavali 
dobro urico in nam zelo polepšali dan. Zelo smo uživali ob petju 
pesmi MIJAV, ki sta ga izvajali solo pevki. 
 

Veseli smo takih mladih obiskov, saj nam popestrijo naše 
osamljeno življenje. 
 

                                                         Nada Tičar, stanovalka         
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Zeleni Jurij – ljudska 

 

Prošel je, prošel pisani vuzem; 
došel je, došel Zeleni Jure 

na zelenem konji po zelenem polji. 
Dajte mu dajte, Jurja darovajte, 

dajte mu mleka, zelena mu obleka, 
dajte mu vina, da ga ne bo zima, 
dajte mu mesa, da se ne otresa, 

dajte mu špeha, da ga ne bo kreha, 
dajte mu jajec, da ga ne bi zajec, 

dajte mu kruha, da ga ne bi muha, 
dajte mu soli za debele voli, 

dajte mu pogače, da mu noge poskoče, 
dajte mu masti, da bo vreden časti, 
dajte mu hajde, da se doma najde, 
dajte mu pleče, da vam kaj ne reče, 

Dajte mu krajcar, da ga ne bo Šprajcar, 
Dajte mu škudu, da ne pojde k sudu, 

Dajte mu groš, da vam dojde još, 
Haj, haj, haj! bo li skoro kaj? 

Ljüh, ljüh, ljüh 

 

 

 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 

ilustriral Peter Trobec.  
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta 

5. del  
 

 

Štirje meseci so minili in zdaj se je Viktorija končno vrnila 

domov. Mala Jerneja se je kar dobro okrepila.  

Največ dela je imela Kristina, saj je stregla hčeri, skrbela za 

Moniko, pospravljala stanovanja in večkrat hodila v Dom k Ani. 

Ta se je po smrti Marije zelo spremenila. Živela je v svojem 

svetu, nobena stvar jo ni preveč zanimala. Zelo hitro je 

pozabljala, zato je bilo z njo zelo težko.  

Kristino je vedno pozdravila z besedami: »No, si le našla čas 

zame, saj te ni bilo že pol leta!« 

 

Čeprav je vedela, kako je z Ano, so jo besede vedno znova 

zabolele. Saj je vedela, da je bila pri njej pred enim tednom. 

Vsi v Domu so vedeli, da prihaja vsako sredo, a Ani niso mogli 

tega vbiti v glavo. Leta so naredila svoje. Trpela je za hudo 

demenco. Nemogoče se je bilo z njo pogovarjati, ker je živela 

čisto v svojem svetu. Le malo je še imela stika s sedanjostjo. 

Večidel je govorila o bratu Tonetu in mali Viktoriji. A so jo kar 

pustili, ker so jo preveč zmedli, če so ji dopovedovali, da je bilo 

to že veliko let nazaj. Ana se je Kristini zelo smilila in obiski so 

jo zelo izmučili.  

 

Sploh je bila zdaj zelo obremenjena, saj je bilo vse delo doma 

njeno. Viktorija se je vedno bolj posvečala le Jerneji, vse ostalo 

pa kar pustila. Mama Kristina je to razumela, saj je otrok vse 

noči prejokal, potem pa je spal čez dan, z njo pa tudi mami. 

Zaradi tega sta se preselili v svojo sobo. Temu se je uprl Pavle, 

a nazadnje je popustil, čeprav je zelo pogrešal ženo. Monika pa 

je večkrat prespala kar pri babici.  

Kristina je večkrat rekla hčeri: »Viktorija, pojdi nazaj v 

spalnico, ni prav, da si moža pustila samega. Verjemi mi, da iz 

tega ne bo nič dobrega!« 
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Ona pa je zmignila z rameni: »Saj dobro veš, da ne morem 

male imeti v spalnici, ker vse noči prejoka, saj nobeden ne bi 

mogel spati. Upam, da to razume!« 

 

Ampak Pavle je bil iz dneva v dan bolj osamljen, pogrešal je 

ženine nežnosti, ampak Viktorija se je trdno odločila, da bo vso 

svojo nežnost posvetila Jerneji. Vedela je, da jo zelo potrebuje. 

Vedno bolj se ji je dozdevalo, da je z malo nekaj hudo narobe. 

Čisto drugače se je razvijala kot Monika. 

 

»Pavle, poslušaj, zdaj je zadnji čas, da Jernejo vzameš s seboj 

v bolnico in jo natančno pregledaš. Vedno bolj se mi dozdeva, 

da je z njo nekaj narobe. Vse bom storila, da ugotovim kaj. 

Prosim te, ne odlašaj več, da ne bo prepozno in ji ne bo več 

mogoče pomagati!« 

»Prav! Jutri se bom zmenil kdaj jo lahko pripelješ! Uredil bom 

vse, da bomo naredili več pregledov pri raznih specialistih. Šele 

potem bomo videli, če je tvoj sum res upravičen!« 

 

Naslednji dan jo je mož poklical že takoj zjutraj. Naročil ji je naj 

pripelje hčerko v bolnico ob 10h in ga poišče, potem bo pa že 

on vse uredil. 

Viktorija je pripravila otroka in jo s težkim srcem odpeljala v 

bolnico. Tam so ju zelo prijazno sprejeli. Opravili so veliko 

preiskav, tako, sta se vrnili domov šele popoldne. Obljubili so ji, 

da jo bodo o izvidih hitro obvestili. Dali so ji kar nekaj upanja, 

da bo verjetno vse v redu. Čez nekaj dni se je Pavle vrnil 

domov prej kot ponavadi. Bil je zelo slabe volje.  

 

Poiskal je Viktorijo: »Prosim, nikar se ne prestraši. Za enkrat 

obstaja sum da se pri Jerneji možgani ne razvijajo, kot bi se 

morali. Vse kaže na to, da bo ostala zelo prizadeta. Morda sploh 

ne bo hodila, niti govorila! Toda to je le sum, vse moramo 

storiti, da ga potrdimo ali ovržemo. Povem pa ti, da nas ne 

čaka nič dobrega! Potrebno nam bo veliko potrpljenja, sreče in 
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ljubezni!« Viktoriji se je v žalosti stisnilo srce. Ugotovila je, da 

je to že vedela, da se je z vsem tem že sprijaznila. V tem 

trenutku je videla le svojo deklico, ki jo zelo potrebuje. Kot že 

velikokrat prej, je tudi zdaj trdno vedela, da bo zdaj vso 

ljubezen poklonila temu otroku. Za vse drugo ji ni bilo mar, 

vedela je, da bo vse storila, da to dete ne bo ničesar pogrešalo. 

Popolnoma drugače pa je to občutil Pavle. Vedel je, da je 

izgubil ljubezen, po kateri je vedno tako zelo hrepenel. Prav 

prestrašil se je, kakšno bo od zdaj naprej njegovo življenje. 

Vedel je, da so srečni dnevi njegovega zakona za vedno minili. 

Vso noč se je premetaval po postelji in premišljeval, kako zdaj 

naprej. Viktorija pa v svojem velikem strahu za hčerko, ni 

spregledala, da dela veliko napako. 

 

Po nekaj dneh so Jernejo spet poklicali na kliniko. Želeli so 

narediti še nekaj preiskav, da bi lažje postavili pravo diagnozo. 

Viktorija jo je dan za dnem vozila na razne preglede. Minil je že 

cel mesec in zdaj so bili vsi izvidi že gotovi. Oba so zdaj 

poklicali k predstojniku Otroške klinike. Kot bi bila popolna 

tujca, sta čakala na pediatra, da bi jima razložil diagnozo.  

 

Pripovedoval jima je: »Zelo mi je žal, da moram ravno vama 

povedati tako slabo diagnozo. Vajina Jerneja ima hudo okvaro 

na možganih. Celo življenje bo ostala prizadeta, niti malo ni 

izgledov, da bi se stanje izboljšalo.« 

 

Pavle je nepremično zrl predse, ko so mu razlagali, da bi bilo 

najbolje, če bi deklico dala v Zavod za prizadete otroke. Lahko 

bi jo obiskovala ali pa se ji odpovedala.  

Viktorija je vzkipela: »Le kako si upate kaj takega predlagati? 

Temu otroku se ne bom nikoli odpovedala! To je moja kri, sad 

moje ljubezni. Kako sploh upate pomisliti na kaj takega? Vedno 

bom skrbela zanjo. Imam tudi tako službo, da bom lahko 

deklico vozila s seboj. Vse bom naredila, da ji pomagam! Upam, 



 19 

da mi boš ti, Pavle, pomagal, če ne bom to storila sama. Nihče 

mi mojega otroka ne bo vzel!« 

Mož ni nič rekel, le poslušal je izbruh svoje žene. Spoznal je, da 

bo življenje v njihovi družini zelo težko, saj je Viktorija 

dokazala, da neizmerno ljubi svojo prizadeto hčerko, da je do 

nje zelo posesivna.   

Pediater je hitro precenil položaj. Sklenil je, da se bo previdno 

umaknil, ker je Viktorija v svoji odločitvi zelo trdna. Obljubil je, 

da bo poskusil doseči, da bo Viktorija imela dve leti 

porodniškega dopusta. S tem predlogom so se vsi strinjali. 

 

Doma jih je že težko čakala babica Kristina z Moniko. Že po 

obrazih je vedela, da novice niso dobre, zato je bila kar tiho. 

Viktorija je rekla le to, da bo imela dve leti porodniške. O 

prizadetosti Jerneje pa niso govorili. Saj so vsi vedeli kako 

težko življenje jih čaka. 

 

Pavle je še enkrat poskusil prepričati ženo, če bi spala skupaj v 

zakonskih posteljah. Toda Viktorija je na kratko zavrnila 

njegova prizadevanja. Rekla mu je: »Prosim te, da razumeš, da 

je sedaj moja edina skrb Jerneja. Ti veš, da za ljubezen zdaj 

nimam časa, ker me otrok potrebuje. Prosim, razumi me in 

upoštevaj mojo željo! Da mi za seks ni mar pa že dolgo veš. Če 

pa ti brez tega ne moreš pa ti ne bom zamerila, če si dobiš 

ljubico. Le v našo hišo jo ne smeš pripeljati! Pa prosim te, da o 

tem ne poveš mami Kristini. Za enkrat naj vse to ostane najina 

skrivnost!« 

 

Možu je bilo ob teh besedah hudo in ni vedel, kaj naj naredi. 

Mislil si je, da si bo Viktorija že še premislila. Sklenil je, da si 

zdaj ljubice ne bo iskal. 

 

Olga Marinšek Kepic 
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Dan za spremembe – 

premagajmo osamljenost 

 
Dan za spremembe, dan na poti v povezano družbo – 

sobota, 21. april 2012  
 

Veliko pokazateljev kaže, da je v bogati, materialistično usmerjeni družbi 

tudi veliko osamljenih ljudi. Tokratni Dan za spremembe smo zato namenili 

premagovanju osamljenosti.  

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva je s temi 

besedami povabila prostovoljske in druge organizacije, občine ter 

posameznike, da se priključijo Dnevu za spremembe in oblikujejo različne 

prostovoljske akcije, ki ponujajo priložnosti za pogovor, druženje, pomoč 

posameznikom in skupinam, odrinjenim na družbeni rob, dobrodelne 

akcije in še mnoge druge pobude, ki lahko pripomorejo k občutku 

povezanosti in varnosti v lokalni in širši skupnosti.  

 

 

Štirje razlogi, zakaj se priključiti Dnevu za spremembe: 

1. Ker si ne želimo družbe, ki izolira posameznike. 

2. Ker smo prostovoljske organizacije tiste, ki že vključujemo ljudi iz 

družbenega roba in jim lahko na ta dan kaj ponudimo. 

3. Ker se lahko na ta dan na kreativen način predstavimo skupnosti in 

nagovorimo ljudi v okolici. 

4. Ker je letošnje leto leto medgeneracijske solidarnosti in se lahko na Dan 

za spremembe spomnimo tudi starejših, ki so osamljeni.   

 

V Domu starejših občanov Preddvor in enoti Naklo smo 

se z veseljem odzvali povabilu in ideji, da se pridružimo 

prostovoljski akciji na Dan za spremembe, v kateri so 

sodelovali prostovoljci iz lokalnih skupnosti in s 

koncertom ter druženjem popestrili dan stanovalcev v 

obeh enotah našega Doma. 

V Domu v Preddvoru so na prireditvi sodelovali pevci 

Mešanega pevskega zbora Storžič iz Bašlja, ki so nam 

pripravili prijeten koncert. Obenem pa smo proslavili tudi visok 
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jubilej stanovalke, ga. Polak Marte, ki je 22. aprila 2012 

praznovala 102. rojstni dan. Veseli smo bili tudi udeležbe 

župana občine Preddvor g. Mirana Zadnikarja, ki nam je 

namenil nekaj spodbudnih besed, se zahvalil občanom za njihov 

prispevek k prostovoljstvu v Domu in lokalni skupnosti. V 

imenu Mestne Občine Kranj se je prireditve udeležila ga. 

Nada Bogataj, ki je njihovi občanki ga. Marti Polak iz srca 

čestitala. Seveda pa je svoj prispevek k akciji dodala tudi 

direktorica Doma starejših občanov Preddvor, ga. 

Andreja Valant, ki se je v govoru zahvalila vsem 

prostovoljcem, ki stanovalcem namenjajo svoj čas, še posebno 

pa udeležencem današnje akcije. Po končanem kulturnem 

programu je ob zvokih mladega harmonikarja Urbana sledilo 

druženje in sladkanje z rojstnodnevno torto.   

V enoti Naklo so se na povabilo k sodelovanju v prostovoljski 

akciji z veseljem odzvali člani Folklorne skupine Društva 

upokojencev Naklo. Z živahnim plesom, glasbo in petjem so 

pripravili prijeten program in tako pripomogli  k  veselemu in 

sproščenemu vzdušju vseh udeležencev sobotne akcije.   

V imenu stanovalcev in zaposlenih iskrena hvala vsem, ki ste 

sodelovali v vseslovenski akciji – Dan za spremembe.  Skupaj 

smo uspeli premagati osamljenost in stanovalcem prijetno 

polepšali sobotno dopoldne. 

Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 

Spoštovani prostovoljci in prostovoljke – organizatorji Dneva za spremembe! 
 
Letošnji Dan za spremembe ocenjujemo kot uspeh, ker: 
 

1. V 130 akcijah se je povezalo številčno veliko več organizacij, ki ste skupaj 
pripravile dogodke. 

2. Vzpostavili so se temelji za nadaljnje sodelovanje in razvili številni pristni 
medosebni odnosi. 
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3. Polepšali ste (1939 prostovoljcev in prostovoljk) dan in se za nekaj časa 
posvetili vsaj 7709 posameznikom. To so podatki, ki smo jih dobili od 86 
organizacij.  

 
Resnično se zahvaljujemo vsem organizatorjem dogodkom, vsem 
prostovoljcem in prostovoljkam, vsem drugim podpornikom, ki ste omogočili, 
da je bil tudi tretji Dan za spremembe odmeven in uspešen.  
 
In če si na koncu sposodim besede Suzane Farič iz OŠ Kuzma: »Vsak dan znova 
je lahko dan za spremembe, samo, če si znamo odtrgati čas za druge, za tiste, ki 
nas potrebujejo. So preprosto stvari, ki te enostavno pritegnejo, ob katerih se 
počutiš bogatejši in srečnejši, ob tem, ko prejemaš vrednote kot so prijateljstvo, 
ljubezen, spoštovanje. Naj bo vsak nov dan dan za spremembe!« Verjamem, da 
njenim mislim lahko vsi pritrdimo in da je to tudi eden od razlogov, ki nas vse 
spodbuja pri našem delu.  
 
Želim vam lepe praznike in upam, da se, kot ste mnogi že napovedali, srečamo 
zopet ob 4. Dnevu za spremembe.  
 
Tereza Novak, 
Izvršna direktorica  
Slovenska filantropija - 20 let                                          

  

 

Koncert Mešanega pevskega zbora Storžič Bašelj 
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Pogovor socialne delavke Mojce z  
go. Marto Polak, najstarejšo stanovalko našega Doma  

 

_________________________________________________________________________________________ 
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VABILO ZA MAJ 2012 – enota NAKLO 

 

 
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb -   

sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
o MOLITVENA URA  z Magdo Gros in Marijo Čadež - 

četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
o ROČNA DELA - 

petek ob 10. uri v avli enote Naklo 
o TELOVADBA -  

torek ob 8.00 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo 
petek ob 8.00 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo 

o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo 
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –  

torek in petek ob 11.30 uri v avli enote Naklo 
------------------------------------------------------------------- 

sv. MAŠA –  
četrtek, 3. maj ob 10.30 uri v kapeli v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
BRALNA URA z ga. Faniko Pagon –  
ponedeljek, 7. maj ob 10.30 uri in  
ponedeljek, 21. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
KUHARSKO DOPOLDNE – 
torek, 8. maj ob 10. uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
IZLET NA BREZJE in OBISK sv. MAŠE – 
sreda, 9. maj dopoldne 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom – 
ponedeljek, 14. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP Folklorne skupine Podku'ca OŠ Naklo -  
torek, 15. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV  
v Domu v Tržiču – potopisno predavanje o Ameriki – 
sreda, 16. maj dopoldne 
__________________________________________________ 
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak – 
sreda, 16. maj ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP učencev 5. razreda OŠ Naklo – 
torek, 22. maj dopoldne 
__________________________________________________ 
REVIJA PEVSKIH ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV 
SLOVENIJE v Sežani – 
četrtek, 24. Maj 
__________________________________________________ 

PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc – 
ponedeljek, 28. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
SPREHOD in druženje ob kavi – 
torek, 29. maj – odhod izpred Doma Naklo ob 10. uri 
__________________________________________________ 
NASTOP PLESNE SKUPINE SKOKICE –  
Smrkete in Smrklje 
sreda, 30. maj ob 16.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
V  primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

    
Program pripravila:  
Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
 

VABILO ZA MAJ 2012 – DSO Preddvor 

 
 

o ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v delovni terapiji 

o PEKA PIŠKOTOV - ponedeljek ob 10. uri v dnevnem prostoru 
o VAJE ZA VADBO SPOMINA – ponedeljek ob 11. uri v delovni terapiji 

o DRUŽABNE IGRE – torek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri  

o USTVARJAJMO SKUPAJ – sreda ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
o KRIŽANKA -  četrtek ob 13.15 uri v delovni terapiji 

o KNJIŽNICA – četrtek od 14. –14.30 ure v delovni terapiji 
o ZAPOJMO SKUPAJ – petek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 

o MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini spominski sobi 

o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –  
od ponedeljka do petka ob 7.15  in 11.45  uri v delovni terapiji, 
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sreda ob 9.30 uri v dnevnem prostoru, 

ponedeljek in petek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu 
o JUTRANJA TELOVADBA –  

    novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri v dnevnem prostoru 
grad pritličje – torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru 

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

TRADICIONALNI PRVOMAJSKI KONCERT  
Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj –  
torek, 1. maj ob 13.00 uri na dvorišču  
__________________________________________________ 

ZGODOVINSKI KROŽEK  z Markom Ogrisom –  
ponedeljek, 7. maj ob 13.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
IZLET NA BREZJE in obisk sv. MAŠE – 
sreda, 9. maj dopoldne 
__________________________________________________ 
IGRA ŽUPANOVA MICKA v izvedbi učencev Podružnične 
OŠ GORIČE – 
četrtek, 10. maj ob 10.45 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
sv. MAŠA –  
petek, 11. maj ob 10.30 uri v Josipinini sobi 
__________________________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic – 
ponedeljek, 14. maj ob 15. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV  
v Domu v Tržiču – potopisno predavanje o Ameriki – 
sreda, 16. maj dopoldne 

__________________________________________________ 
ZAKLJUČNO DRUŽENJE s prostovoljci OŠ Preddvor – 
sreda, 16. maj ob 13.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 17. maj ob 9.00 uri v 2. nadstropju gradu in  
ob 9.30 uri v 1. nadstropju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce  
rojene v maju s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 17. maj ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak -  
sreda, 4. april  ob 13.20 uri in  
sreda, 18. april ob 13.20 uri v delovni terapiji  
__________________________________________________  
REVIJA PEVSKIH ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV 
SLOVENIJE v Sežani – 
četrtek, 24. maj 
__________________________________________________ 
BRALNO SREČANJE z Natašo Škofic Kranjc  
(v okviru projekta Biti siv in modro brati v sodelovanju  

z Mestno knjižnico Kranj) – 
ponedeljek, 28. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic -  
sreda, 30. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

Program pripravila:  
Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
___________________________________________________________ 

 
Uredniški odbor: 

Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor/  
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka 


