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Brez sonca roža ne cveti, 
a nam brez mam' živeti ni. 

 



I  S  K  R  E  N  E     Č  E  S  T  I  T  K  E     O B    

D  N  E  V  U     Ž  E  N  A    

I N    

M  A  T  E  R  I  N  S  K  E  M     D  N  E  V  U 

 

 

                    Mama je ena sama, 

                   prva radost je mama, 

                  prvi spev nina-nana, 

prva beseda: mama! 

 

Dajmo vse rože mami,   

dajmo vsa sonca mami, pesem, 

ki v nas se drami, dajmo, 

zapojmo mami: 

 

Naj ne ostane brez mame nihče na širnem svetu, 

naj žive naše mame, mame – najlepše na svetu! 

 

Tone Pavček 



 

Če sušec prah okrog pometa, prav dobro letino obeta. 

Februar je mesec z mnogo prazniki: svečnica je praznik luči, 8. 

marec pa je kulturni praznik, Prešernov dan, ko se vsako leto 

spomnimo tega našega največjega pesnika in njegovih 

nepozabnih pesmi, ki jih je napisal. Pa se že bliža valentinovo, 

ki smo ga uvozili in je bolj praznik trgovcev kot zaljubljencev. 

Potem pa pride pust, ki traja več dni, dokler se ne zaključi s 

pokopom pusta in pepelnico, ki prinaša post – pa ne le v hrani, 

temveč se je treba ogniti tudi drugim grdim navadam in 

razvadam -  pitju, kajenju, kletju, pretiranemu najedanju in še 

čemu. 

Na naši skupini Trobentice Naklo smo se pogovarjali o praznikih 

in se spominjali, kako se je včasih praznovalo. Včasih so imeli 

prazniki pomen in smisel, ki bi ga morali negovati in ohranjati 

tudi danes. Mnenje naših članic je, da bi morali že v vrtcu in 

kasneje v šoli govoriti o pomenu praznikov, šeg in navad, ker 

se po tem ločimo od drugih narodov. Doma pa bi se morali 

običaji prenašati z roda v rod. 

22. februarja smo spet dočakali našo Mirjano, ki nam je 

popestrila dan in nam pokazala, kako se pustuje po Sloveniji. 

Vsaka pokrajina ima drugačne maske. Vsem sprevodom pa je 

skupno, da imajo »ta lepe« in »ta grde« maske. 

Na koncu pa nam je pokazala še čudovite beneške maske, ki so 

bile včasih domena bogatih. 

Pa si oglejte naše obraze, kako z zanimanjem spremljamo 

prikazane slike in seveda razlago le-teh. 



Skupina Trobentice, enota Naklo 

 
 

Ena lastovka še ne prinese pomladi. 
Mnogo snega mnogo sena. 

Da se bliža pomlad, slutijo rastline prej kakor človek.  
 
Minili so zadnji božični prazniki -  sv. Blaž, svetnik za bolezni 
grla, Marijin praznik matere božje, tolažnice za   bolnike, in sv. 
Valentin, veseli svetnik za mladino, za nas starejše pa 
priprošnjik za zdravje. 
 

Veselimo se že pusta, kurentov in 
našemljenih maškar, ocvrtih krofov … 
Težko bo za maškare, ker je mraz in 
sneg. Želimo si, da bi kmalu skopnel, 
da se očistijo travniki, preorjejo njive 
za krompir in jara žita, predvsem pa za 
različne solate in drugo zelenjavo. 
 
Upamo, da bo pomlad kmalu prišla. V 
vsakem od nas je pričakovanje, ki ga 

imenujemo upanje. Človek mora 
zaupati v prihodnost, up je predplačilo, 



ki ga daje sreča. Upanje nas vzpodbuja, da gremo naprej. Je 
kot nočno nebo, ki nikdar ni tako temno, da nebi odkrili zvezde. 
 

Francka Valjavec, stanovalka 
 

 

Pisateljica Berta Golob 

Berta Golob je naša slovenska pisateljica, 

učiteljica, vzgojiteljica manjših in večjih 

šolskih otrok. Gotovo jo večina od nas 

pozna. Bila je tudi že nekajkrat gostja v 

našem Domu; to je že zelo dolgo.  

Pravi, da kljub devetinsedemdesetim 

letom brez težav pošlje elektronsko pošto 

in da se vsak dan v molitvi spomni svojih 

učencev, pa tudi svojih učiteljev, ki so jo naučili brati in pisati. 

Če izve, da je umrl njen učenec, gre za pogrebom in zanj naroči 

sveto mašo. 

Kot le malokdo zna občudovati dišeči cvet ciklam, k rastejo 

pred njeno hiško. Njeno razmišljanje je še vedno zelo prožno, 

njen obraz izžareva toplino  duše in veliko vero v sočloveka in v 

dobro. Uči verouk v domačem kraju na Zlatem polju v Kranju, 

predava po župnijah ter objavlja članke. Napisala je že več 

knjig. Nekatere na igriv način približajo otrokom zakonitosti 

slovenske slovnice. Zaveda se, da beseda lahko boža, zdravi, 

tolaži, a tudi potolče na tla ali celo ubije. Pravi, da se ji zdi, da 

učitelji premalo ozaveščajo, preganja jih učni načrt, ta pa ne 

predvideva časa za pogovor. Prizna, da je bilo veliko njenih ur 

mimo učnega načrta, ni zanemarila priložnosti, ko je bilo treba 

življenjsko pomembne zadeve razrešiti, oziroma se o njih 

pogovoriti. Če pa je opazila, da jo učenci hočejo speljati na svoj 

tir, da bi se spremenila v prazen klepet, je rekla dovolj, konec, 

zdaj pa k stvari. Velik poudarek, pravi, de je namenjala 

vrednotam.  



»Današnji človek ne zna dovolj občudovati sveta okoli sebe. 

Prehitro živi. Vsi preveč divjamo, občudovanje pa zahteva čas.« 

Pripravila Angela Likar, stanovalka 

 

 

Moja teta Jerica 
 

Rojene je bila leta 1900 v hribih Poljanske doline, umrla pa je 
leta 1996.  
 
Bila mi je, poleg moje mame, v 
življenju najboljša prijateljica. V letu 
1926 se je poročila v Idrijo, kjer je 
ostala do smrti. S stricem Vinkom, ki 
je bil rudar, so se jima rodili trije 
otroci, a za te doma ni bilo dela. Oditi 
so morali »s trebuhom za kruhom«. 

Videla jih je redkokdaj in je po 
stričevi smrti živela mnogo let sama.   
 
Ko je prišla v Idrijo, ni znala ne brati 
ne pisati, saj takrat v odročnih krajih 
ni bilo šol in se je vsega naučila od 
otrok. Pa kako lepo je pisala! 
Marsikdo z izobrazbo, pridobljeno v 
šoli, ji ne bi bil »kos«. Prebrala je 

veliko knjig, reševala križanke, pa 
tudi dnevni dogodki so jo zanimali. 
 
Ker je imel stric kot rudar nizek 
dohodek, je poleg gospodinjskih 
opravil tudi klekljala in to zelo dobro. Saj to je bil v tistih časih 
v Idriji dodaten vir zaslužka, da so se lažje prebijali skozi 
življenje. 
 
Po vojni sem jo mnogokrat obiskala, saj so bili prej pod Italijo. 

Razkazala mi je veliko zanimivosti Idrije, med njimi tudi 
zloglasno Divje jezero. Ob svečah sva sedeli v kuhinji na Rožni 



ulici in se pogovarjali o marsičem. Povedala mi je tudi legendo 
o nastanku živosrebrnega rudnika v Idriji.  
 
Hvala, teta Jerica, za vse najine lepe urice. 
 

Fani Kopač, stanovalka 

 

 

Pust mastnih ust 

 
V našem Domu smo tudi letos počastili 
pusta. Obiskali so nas pravi ptujski kurenti, 
ki so tako poskakovali in zvonili z zvonci, da 
so si nekateri stanovalci morali zaradi 
trušča, ki so ga povzročali, celo zaščititi 
ušesa. So pa bili zato prava paša za oči in 
so nam prijazno povedali, da kurenti zelo 
radi od mladih deklet zbirajo robčke. 
Dekleta menda robček izročijo tistemu, ki 
jim je najbolj všeč. 
 
Seveda pa tudi mi nismo mirovali. Našemili 
smo se v različne pustne šeme in ob veseli 
glasbi Domna in Zlatka tudi zaplesali. Bila 
sem dobra čarovnica. Oblečena sem bila v 
črno ogrinjalo, obraz pa sem imela zakrit s 
črnimi očali, da me ostali ne bi takoj 
prepoznali. Da pa bi bila še zanimivejša, 
sem si na eno lice narisala srček, na drugo 
lice pa krog. 
 
Ker pa k pustu sodijo tudi krofi, tudi ti niso 
manjkali. Pa naj še kdo reče, da se starejši 
ne znamo poveseliti! 

 
Jolanda Jarc, stanovalka enote Naklo 

 
 

Če ima ob pustu sonce moč, mrzla bo velika noč. 
 



Krofi za pusta hrusta ležejo v usta!   
 
Pust in šemljenje je eden 
najstarejših ljudskih običajev. Včasih 
so se šemili le moški, da bi pregnali 
zimo in prebudili naravo, danes pa 
se na pustni torek lahko šemimo 
vsi: moški in ženske, mladi in stari. 
Le voljo moramo imeti, predvsem pa 

se moramo znati poveseliti. 
 
Zato ni čudno, da smo se našemili in 
rajali tudi v našem Domu. Zanimivo 
je, da kot otrok za pusta nikoli 
nisem bila maškara, letos pa sem se 
našemila v pravo mušnico. Na glavi 
sem si namreč posadila imenitno 
kapo in se poveselila skupaj z 
ostalimi. 

 
Bilo je nadvse prijetno in veselo. 
Tudi krofov ni manjkalo! 
 

Marija Metelko, stanovalka enote Naklo 
 

 

Praznovanje pusta – hrusta 

Prišel je pustni torek in tudi mi smo ga praznovali ob zvokih 

harmonike mladega fantiča Gašperja. Ob njegovem igranju smo 

zapeli pa tudi zavriskali. To se je dogajalo ob dobrem kosilu, 

kjer ni manjkalo kuhanega vina in pa seveda krofov, prijetnih 

za oči in želodec. 

Seveda ne gre brez pustnih maškar. Kar precej se nas je 

našemilo. Vsi smo bili zadovoljni s pustom hrustom. 



Po kosilu smo odšli počivat in sanjat o naslednji zabavi, ko 

bomo praznovali 8. marec – mednarodni dan žena, in 25. 

marec, materinski dan.  

Pa zdravo in srečno do naslednjega 

praznovanja. 

Fani Kopač, stanovalka 

 

 

Skodelica kave 

Velikokrat v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki 
sem ga ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper svetega 
duha: ne na tem ne na onem svetu ni odpuščena. 
Neizbrisljiva je, nepozabljiva. Časih počiva dolga leta, 
kakor da je bila ugasnila v srcu, izgubila se, utopila v 
nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure, ali ponoči, 
ko se prestrašen vzdramiš iz hudih sanj, pade v dušo težak 
spomin, zaboli in zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh 
šele v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko 
zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane za vekomaj. 

Rad bi človek lagal sam sebi v dušo: »Saj ni bilo tako! Le 
tvoja nemirna misel je iz prosojne sence napravila noč! 
Malenkost je bila, vsakdanjost, kakor se jih sto in tisoč 
vrši od jutra do večera!« 

Tolažba je zlagana; in človek občuti sam in z grenkobo, da 
je zlagana. Greh je greh, če je storjen enkrat ali tisočkrat, 



če je vsakdanji ali nepoznan. Srce ni kazenski zakonik, ki 
bi razločevalo med pregreškom in hudodelstvom, med 
ubojem in umorom. Srce ve, da »zavratnež ubija s 
pogledom, z mečem junak«; in rajši bi dalo odvezu meču 
nego pogledu. Tudi ni srce katekizem, da bi razločevalo 
med malimi in naglavnimi grehi, da bi razločevalo med 
njimi po besedi in zunanjih znamenjih. Srce je pravičen in 
nezmotljiv sodnik. Sodi in obsodi grešnika po skriti, komaj 
zavedni kretnji, po hipnem pogledu, ki ga nihče ni opazil, 
po neizgovorjeni, komaj na čelu zapisani misli; celo po 
koraku, po trkanju na duri, po srebanju čaja. Le malo 
grehov je napisanih v katekizmu in še tisti niso poglavitni. 
Če bi bilo srce spovednik — dolga in strašna bi bila 
spoved! 

Odpustljiv je greh, ki ga je mogoče povedati z besedo, 
izbrisati ga s pokoro. Težak in pretežak, do zadnje ure 
krvaveč je greh, ki je ostal samo v srcu kakor spomin brez 
besede in brez oblike. Le sam sebi ga človek izpoveduje, 
kadar strmi v noč in mu je odeja na prsih težja od kamna. 

»Ne kradil nisem ne ubijal ne prešuštvoval; čista je moja 
duša!« 

Lažnivec! Ali nisi lupil jabolka, ko si šel mimo lačnega ter 
si ga pogledal brez sramu? Hujše je bilo, nego da si kradel, 
ubijal in prešuštvoval. Pravični sodnik, srce, bo rajši 
odpustilo ubijalcu, ki je gredoč pod vislice pobožal 



jokajočega otroka, nego tebi čistemu! Zakaj srce ne pozna 
malenkosti in tudi ne paragrafov ... 

Pred petnajstimi leti sem prišel domov in sem ostal doma 
tri tedne. Ves tisti čas sem bil potrt in zlovoljen. 
Stanovanje smo imeli pusto; v nas vseh je bilo, zdi se mi, 
nekaj težkega, odurnega, kakor vlažna senca. 

Prve noči sem spal v izbi; časih sem se ponoči zbudil, pa 
sem videl v tem, da je bila mati vstala iz postelje in da je 
sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala; dlani je 
tiščala k čelu, njen beli obraz se je svetil, tudi če je bilo 
okno zagrnjeno in ni bil zunaj ne lune ne zvezd. Poslušal 
sem natanko in sem razločil, da to ni sopenje spečega, 
temveč mukoma zatajevano ihtenje. Odel sem se preko 
glave; ali skozi odejo in tudi še v sanjah sem slišal njeno 
ihtenje. 

Preselil sem se pod streho, v seno. V ta svoj dom sem plezal 
po strmih, polomljenih stopnicah, lestvi podobnih. Postlal 
sem si v senu, pred vrata na klanec pa sem si postavil 
mizo. Razgled moj je bil siv, razglodan zid. V zli volji, v 
potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve 
zaljubljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje misli na bele 
ceste, na cvetoče travnike in dišeča polja, da bi ne videl 
sebe in svojega življenja. 

Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo 
na misel; zaželel sem si je. Morda le zategadelj, ker sem 
vedel, da niti kruha ni doma, kaj šele kave. Človek je v 



sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Mati me je 
pogledala z velikim, plahim pogledom in ni odgovorila. 
Pust in zlovoljen, brez besede in pozdrava sem se vrnil pod 
streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in 
kako sta bila obadva plemenita, srečna in vesela. 

»Roko v roki, obadva mlada, od jutranjega sonca 
obžarjena, v rosi umita ...« 

Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati; stopala 
je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Zdaj se 
spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kakor v tistem 
trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen 
opoldanskega sonca, naravnost materi v oči; večje so bile 
in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška 
blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale kakor otroku, 
ki prinaša vesel dar. 

Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z zlobnim glasom: 

»Pustite me na miru! ... Ne maram zdaj!« 

Ni še bila vrhu stopnic; videl sem jo samo do pasu. Ko je 
slišala moje besede, se ni ganila; le roka, ki je držala 
skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh 
je umirala. 

Od sramu mi je stopila kri v lica, stopil sem ji naproti s 
hitrim korakom. 

»Dajte, mati!« 



Prepozno je bilo; luči ni bilo več v njene oči, smehljaja ne 
več na njene ustnice. 

Popil sem kavo, pa sem se tolažil: 

»Zvečer ji porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero 
sem ogoljufal njeno ljubezen ...« 

Nisem je rekel ne zvečer ne drugi dan in tudi ne ob slovesu 
... 

Tri ali štiri leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla 
kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo, zaskelelo me v srcu 
tako močno, da bi bil vzkriknil od bolečine. Zakaj srce je 
pravičen sodnik in ne pozna malenkosti ...  

Ivan Cankar 

 
Kako hudo je užaliti človeka, še posebej pa svojo 
mater, ki te je  rodila in ti dala vso svojo ljubezen.  
 
Cankar je svoje krivično obnašanje do matere 
nosil v sebi  vse življenje in si tudi pozneje, ko je 
bil v tujini, tega ni nikoli odpustil. 

 
Prositi bi jo moral odpuščanja takoj po storjeni 
krivici, pa ni imel moči, pozneje pa je bilo 
prepozno. 
 

Fani Kopač, stanovalka 
 

 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 

ilustriral Peter Trobec. 



Recital ob slovenskem kulturnem prazniku v Preddvoru -  

v njem so sodelovali stanovalci, zaposleni, voditeljice sklupin starih ljudi za 

samopomoč in citrarka Vida Učakar 

                  

 

 

 



Pustovanje v enoti Naklo 

 

Obisk maškar iz vrtca Naklo 

 

Ples v maskah ob glasbi Zlatka in Domna– stanovalci in  zaposleni 



ŽENICI 

Aljaška legenda o izdajstvu, pogumu in preživetju 

 

V mesecu januarju smo v našem Domu na novo začeli izvajati 

Bralna srečanja z Natašo Škofic Kranjc v sodelovanju z 

Mestno knjižnico Kranj v okviru projekta Biti siv in modro 

brati – bralna srečanja za starejše (spodbujanje bralne 

kulture za starejše). 

 

Na prvem srečanju je ga. Nataša Škofic Kranjc stanovalcem 
predstavila namen Bralnih srečanj in že takoj predlagala katero 
knjigo naj bi stanovalci prebrali in se na naslednjem srečanju v 
mesecu februarju o tej knjigi pogovarjali. Pet knjig z naslovom 
Ženici je zakrožilo med petnajstimi stanovalkami, ki so knjigo z 
velikim navdušenjem prebrale in na naslednjem srečanju v 
februarju o ženicah iz Aljaske živahno razpravljale. 
 

Roman Ženici je Velma Wallis napisala po legendi, ki so jo 

Indijanci Atabaska pripovedovali iz roda v rod. Preko majhnega 

založnika na Aljaski je zgodba prodrla v svet in tako kot vse 

zgodbe, ki se dotaknejo občutljivih strun našega srca, postala 

občečloveška. 

 

Nenapisan zakon ljudstev Aljaske določa, da lahko rod pusti 

starce za seboj, ko je hrane premalo, da bi se vsi pretolkli skozi 

neizprosno zimo. Starki v našem romanu sta soočeni z lakoto in 

mrazom bližajoče se smrti. Obnemeli nad nepričakovanim 

dejanjem svojega rodu se vendarle ne vdata in skleneta, da – 

preden umreta – poskusita preživeti. Že davno nista sami lovili, 

nastavljali pasti in ribarili; v zavetju sta opirajoč se na palico 

tarnali nad lastno breztežnostjo in se zanašali na pomoč drugih. 

Zdaj v brezmejni zasneženi pokrajini z nadčloveškimi napori 

sami iščeta lovišča. V sebi odkrijeta nenavadno moč, modrost, 

vdanost druga drugi in veselje do življenja. Do pomladi je 

daleč, z njima se prebijemo skozi led in sneg ter odkrivamo 



vrednote trdega dela, prijateljstva in predvsem vero v 

človekovo nenavadno moč. 

 

»Čidzigjak je tiho ždela, kakor da se trudi urediti svoje 

zmedene misli. Drobna iskrica upanja je zažarela v 

temini njene duše, ko je prisluhnila prijateljičinim 

odločnim besedam. Čutila je mraz, ki jo je bodel v lica, 

tja, kamor so kanile solze, in slišala 

tišino, ki je ostala za rodom. Vedela je, 

da v tej mirni, mrzli deželi nanju preži 

gotova smrt, če si ne bosta pomagali 

sami. Nazadnje je bolj iz obupa kakor 

iz odločnosti ponovila:  

»Preden umreva, poskusiva!«« 

 

Iz knjige: Velma Wallis, Ženici  

 

 Irma čebašek, delovna terapevtka 

 
 
Z močnimi jermeni, ki jih je pustila njena hči, sta zvezali svojo 
imovino in si jo priprli za pas, da vleki za sabo po tleh ter tako 
potovali do noči. Potem sta si naredili zavetišče in zaspali. Z 
Jutranjim svitom sta bili budni, okrepčali sta se  in hajd naprej. 
Po kakšnem mesecu sta prišli do reke in tu sta si naredili 
šotorišče in začeli raziskovati okolico. Njuna pot je bila težka, a 

uspešna. Dela jima ni zmanjkalo. Nalovili in nasušili sta na 
zalogo rib in jih spravljale na drevo, da so bile na suhem in na 
varnem,. Lovili sta tudi zajčke, veveričke, pižmovke in njuna 
zaloga se je večala. Iz kož sta delali kape, rokavice in tudi tega 
sta imeli že v zalogi.  

 

V tem času je njun rod, ki ni našel dovolj hrane, bil že na robu 

preživetja. Poglavar je poslal svojega stezosledca in nekaj 

mladcev, naj poiščejo vsaj njune kosti. Prišli so  do velike reke 

Jukon, kjer je stezosledec Dagu našel sledi in ves vesel se je 

obrnil k mladeničem in delaj, da ženici nista daleč. S pritajenim 



glasom je poklical njuni imeni. Slišali sta ga in nista mogli 

verjeti, da so res prišli za njima. Zdaj so ju prišli obiskovat 

eden po eden ali po dva. Le hči ni in ni prišla na obisk, ker jo je 

še vedno bolelo srce, ker se je spomnila, da je mamo zapustila 

samo v mrzli zimi. Tudi vnuk je prišel nekega dne in ji rekel, da 

je prišel po svojo sekiro, ki jima jo je takrat na skrivaj pustil. 

Seveda sta se ženici nasmejali, saj sta vedeli, če ne bi imeli 

tiste njegove sekire, morda ne bi več živeli. 

Rod, ki ga opisujeta Velma Wallis v knjigi Ženici, pripada 

ljudstvu Gvičin. To je nomadsko ljudstvo, eno od enajstih 

poznanih skupin aljaških Indijancev Atabaska, ki je nenehno 

potovalo in jih še najdemo med Brooksovim in Aljaškim 

gorovjem.  Ljudje so trdo delali, življenje v gozdovih polarnega 

kroga je bilo neusmiljeno. Preživetje je bilo odvisno od številnih 

dolžnosti. Če te niso bile izpolnjene je utegnila slediti 

katastrofa. Okoli leta 1900 so se Indijanci začeli naseljevati v 

stalnejših taborih in vaseh. 

Marija Praznik, stanovalka 

 

 

Uči se starati z mladostnim srcem. 

To je vsa umetnost. 

Phil Bosmans 

 

 



UČINKI BIOSINHRON TERAPIJE NA ČUSTVENA STANJA, 

OBČUTJA DEPRESIVNOSTI, PSIHIČNO BLAGOSTANJE IN 

ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM PRI STAROSTNIKIH 

 
 

"Skrivnost uspeha v življenju ni v tem, da človek dela tisto, kar ljubi,  
temveč da ljubi tisto, kar dela."  

 
Winston Churchill 

 
 
Zgoraj je napisan moto naše skupne diplomske naloge, ki smo jo 
sestavili Vi - sodelujoči v raziskavi, Irma in moja malenkost. 
 
Iskrena hvala Vam, dragi stanovalci Doma za starejše občane v 
Preddvoru, da ste sodelovali v tej raziskavi in s tem  postavili temelje 
nove oblike BioSinhron terapije. Hvala, ker ste  bili tekom celotne 
raziskave odgovorni in vestni ter mi pomagali pri nastajanju mojega 
diplomskega dela. Zelo sem vesela, da sem bila in sem še lahko v vaši 
družbi. 
 
Velika zahvala Irmi Čebašek, delovni terapevtki v DSO Preddvor, da je 
verjela vame in v moje raziskovalno delo. Hvala za pomoč pri 
organizaciji, vso podporo, spodbude in neprecenljive nasvete. Želim se 
ji zahvaliti tudi, da me je ob dilemah znala  usmeriti v pravo smer. 
Irma, hvala za vse. 
 
Posebna zahvala velja Andreju Brezniku, inovatorju aparata 
BioSinhron, ki je zaupal v mojo raziskavo in diplomsko delo. Iskrena 
hvala za vse skrbne razlage, modre nasvete in nesebično pomoč. 
Želim se mu zahvaliti tudi, da mi je z donacijo šestih aparatov 
BioSinhron Domu starejših občanov Preddvor omogočil brezskrbno 
izvajanje BioSinhron terapije v skupini. 
Andrej, iskrena hvala. 



 
Od 1. avgusta do 7. septembra je 20 stanovalcev vašega 

preddvorskega Doma vsak dan, od ponedeljka do vključno sobote 
vestno, odgovorno in vztrajno hodilo na BioSinhron terapijo. V treh 
skupinah smo se vroče poletne dni srečevali v prijetnem prostoru 
delovne terapije, se veliko nasmejali in ogromno naredili za svoje 
zdravje. 

Rezultati diplomske naloge so pokazali, da se  tisti, ki so hodili 
vsak dan na terapijo in tistimi, ki niso, med seboj razlikujejo. 

 Po enem mesecu ste vsi, ki ste hodili povedali, kako se počutite 
po enomesečni BioSinhron terapiji. Rezultati so sledeči: 
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Ugotovila sem, da ima vsakodnevno ukvarjanje s starostniki velik 
učinek na njihovo funkcioniranje v družbi, v skupini in zaznavanje 
svojih čustvenih  in depresivnih stanj, zadovoljstva z življenjem in 
zaznavanje psihičnega blagostanja  poleg tega pa tudi na samo 
zaznavanje zdravja.  Prav zdravje je pomemben dejavnik, ki vpliva na 
posameznikovo zaznavanje sebe kot individuum in kot posameznika v 
družbi, v smislu zadovoljnega starostnika, ki osebnostno raste, v 
življenju vidi smisel, ima pozitivne medosebne odnose, sprejema sebe 
in obvladuje okolje, v katerem se nahaja.  



 
  BioSinhron skupinska terapija je začrtala nove temelje v uporabi 
te terapije pri stanovalcih in tudi zaposlenih v Domu starejših 
občanov. Poleg tega pa tudi dala novo izhodišče za popolnoma nov 
program kakovostnejšega staranja, ki vključuje večjo aktivnost in 
mobilnost starostnikov in boljše zaznavanje njihovega psihofizičnega 
stanja ter hkrati izboljšanja njihovega zdravstvenega stanja. 

 
Ker pa niste hodili samo en mesec na to terapijo - masažo stopal 

na aparatu BioSinhron, smo se pridno srečavali še naprej,  tudi zjutraj. 
Po dveh in treh mesecih sem vas zopet povprašala, kako se vam zdi ta 
terapija. Nekatera mnenja zabeležena po treh mesecih uporabe 
BioSinhrona, sem zbrala v tem prispevku. 
 
 
JOŽE:  Po treh mesecih uporabe mi res pomaga. Stabilnejši sem v 
nogah in tudi bolj močan. Vidim pa, da ima vsak od nas določene 
bolečine in nevšečnosti in vidim, da moje niso nič zaskrbljujoče. 
Velikokrat se tem stvarem tudi nasmejimo, no to se že tako ali tako. 
 
MARIJA B: Prebavo imam urejeno. Najbolj pa je, da si lahko podplate  
zmasiram na tako enostaven način. Zdi se mi vredno, da vsako jutro 
prihajam na masažo in da se že zgodaj zjutraj nasmejimo raznim 
dogodivščinam in zgodbam. 
 
IVANKA: Zares rada hodim na BioSinhron terapijo vsako jutro, saj mi 
res koristi. Pri hoji sem bolj sigurna in daje mi dodatno moč. Opažam, 
da sem bolj samozavestna, tudi pri hoji. Tudi na URI Soča mi je 
zdravnica priporočala, naj še naprej hodim na BioSinhron terapijo, saj 
sem ji obrazložila, v kakšnem smislu mi koristi in na kakšen način 
delam to terapijo. 
 
PAVLA: Ko sem za en teden morala prekiniti s terapijo, sem opazila, 
da se ne počutim tako dobro. Zopet sem občutila, da imam hladne 
noge. Zdaj seveda nadaljujem s terapijo vsak dan in moram reči, da so 



moje noge zopet tople. Najbolj sem vesela, da nimam več krčnih žil, 
saj si nisem mogla misliti, da bi lahko izginile. 
 
VIDA: Lažje hodim, noge pa imam bolj tople. 
 
NADA: V nogah sem bolj stabilna in tudi lažje hodim. Ne smem 
pozabiti, da zelo dobro spim in zelo koristno je to, da imam tako 
aktivno in dobro obvezo že zelo zgodaj zjutraj.  
 
LOJZE: Krčne žile so mi izginile in zaupam v BioSinhron. Res mi koristi. 
 
MARIJA Ž: Manj me bolijo podplati in meča. Vsak dan bolj upam, da 
bom z BioSinhron terapijo močnejša v boju s putiko. Vidim, da sem v 
nogah bolj stabilna in da lažje hodim in zaupam v vsak korak. 
 
MARIJA K: Lahke noge imam in prav prijeten občutek imam v nogah. 
Podplati me manj bolijo in že tudi to, da se vsak dan srečamo in 
poklepetamo na terapiji, me naredi boljše volje. 
 
 Še enkrat iz srca hvala Vam, dragi stanovalci DSO Preddvor, da ste 
pomagali pri izdelavi  moje diplomske naloge. Na svoje koledarčke pa 
si le zapišite, da ste 13. februarja 2012 diplomirali iz BioSinhron 
skupinske terapije. 
 

Eva Dobrin, univ. dipl. psihologinja 

 

 

 

 

   

                                          



VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta 

3. del  

 
 

Z rojstvom hčere so se za Viktorijo začeli drugačni časi. Z vsem 

srcem se je posvečala Moniki. Hotela je biti popolna mama. Vse 

delo v domu je hotela opraviti sama, tako da jo je vse skupaj 

kar preveč obremenjevalo. Mama Kristina jo je večkrat 

opominjala: »Veš, Viktorija, da ne delaš prav. Na vse okoli sebe 

si pozabila. Posvečaš se le Moniki in stanovanju. Za moža sploh 

nimaš več časa. Tudi mene zelo malokrat spustiš k sebi. 

Vnukinjo skoraj skrivaš, vse hočeš narediti sama. Malo pomisli, 

da se ne boš enkrat zato jokala! Poglej, kmalu boš šla spet v 

službo, jaz pa Monike skoraj ne poznam! Se ti ne zdi, da bo 

otrok zelo prizadet, ko boš odšla in bom zanjo morala skrbeti 

jaz? Ne vem, kaj ti je. Saj si bila vedno tako pametna! Ali se ti 

ne zdi, da se boš morala spremeniti?« 

Nič ni odgovorila, le hitro je odšla. Ko pa je prišla v svojo 

kuhinjo, je začela premišljevati. Naenkrat je spoznala, da res 

ne dela prav. Sklenila je, da se bo spremenila. Mamine besede 

so ji prišle do živega. 

 

Ko je zvečer prišel Pavle domov, je bil zelo presenečen, ko ga 

je pričakala z večerjo. Skupaj sta večerjala in po dolgem času 

sta se spet sproščeno pogovarjala. Monika je mirno spala v 

svoji posteljici, onadva pa sta gledala televizijo in odšla skupaj 

v posteljo. Brez slabe volje je sprejela nežnosti svojega moža. 

Pavle je bil presrečen: »O, Viktorija, ne veš, kako sem srečen, 

da je med nama spet vse tako kot mora biti. Zadnji čas je že 

bil, da si spoznala, da te potrebujem. Kako sem pogrešal tvoje 

nežnosti, večere v dvoje, pogovore.« 

 

Mir se je spet naselil v mlado družino in vse hudo je bilo 

pozabljeno. Bili so spet srečni. Pavle je prešerno razpoložen 

zjutraj prišel h Kristini: »Mama, veš, kako sem vesel! Viktorija 



se je spremenila. Spet je vse tako kot prej! Od sreče bi kar 

vriskal. Ne vem, kaj se je zgodilo, a srečen sem, da je spet vse 

po starem.« 

Kot zaljubljen fantiček je svoji tašči na lice cmoknil glasen 

poljub in odhitel v službo. 

Kristini se je od srca odvalil velik kamen. Vedela je, da je 

Viktorija spoznala svojo napako. Sklenila je, da jo bo poklicala k 

sebi. 

»Viktorija, pridi dol, se bova nekaj pogovorili!« 

»Že grem, še čevlje si obujem!« 

Prišla je z Moniko. 

»Mami, v nedeljo moramo proslaviti, saj že dolgo nismo. Ali boš 

pazila na malo? Jaz pa bom šla v Dom in povabila Ano in Marijo 

k nam za nedeljo. Že zelo dolgo nismo bili skupaj. Verjamem, 

da bosta povabila zelo veseli!« 

»Ja, prav si se odločila! Vesela sem, da si premislila o mojih 

besedah. Prav si se odločila! To, kar si do zdaj počela, ni imelo 

nobenega smisla. Dobro, da je bil še čas! Srečna sem, da bo 

spet vse tako kot prve dni tvoje poroke. Ti le pojdi v Dom, za 

Moniko ne skrbi, veš, da bom odlično poskrbela zanjo. Saj je 

zadnji čas, da se mala navadi name.« 

 

Bila je nedelja in pri Viktoriji so se spet srečali. Ana in Marija 

sta žareli od sreče, tudi Kristina ni skrivala zadovoljstva. Pavle 

in Viktorija pa sta bila do ušes zaljubljena. Lepo ju je bilo 

gledati, ko sta si spet brez sramu izkazoval nežnosti. Mala 

Monika pa je bila njihovo sonce. Zdaj se je znala že smejati, 

korajžno se je postavljala na noge. Čeprav še ni govorila, je 

osvojila vse po vrsti. S svojimi črnimi lasmi in kot čokolada 

temnimi očmi je bila res prava lepotička. Kdor jo je videl, mu je 

takoj prirasla k srcu. Znala pa je tudi že izsiljevati. Vsi so kar 

tekmovali, kdo ji bo bolj stregel. Le mama Kristina je ohranila 

trezno glavo. Večkrat jih je opozarjala: »Lepo vas prosim, nikar 

je tako ne razvajajte! To ji bo le v škodo! Pomislite, da ji jaz ne 

bom mogla  v vsem ustreči. Pomislite na moja leta!« 



Minilo je leto od rojstva in Viktorija se je morala vrniti v službo. 

V Zavodu za otroke s posebnimi potrebami so jo lepo sprejeli. 

Bili so je veseli, saj so cenili njeno strokovnost in pridnost. 

Nekaj dni se je težko vživela v to, da je ločena od hčerke. Ves 

čas je premišljevala, če je doma vse v redu. Zelo se je bala, da 

se Moniki ne bi kaj zgodilo. Vsak dan je kar tekla domov, da bi 

se čim prej prepričala, da je vse v redu. Kmalu se je umirila in 

spet se je z vso ljubeznijo posvetila invalidnim otrokom, ki so jo 

zelo potrebovali. Končno se je življenje lepo umirilo in pričelo 

teči po ustaljenem redu. Viktorija je vse proste minute posvetila 

Moniki, ki je postajala vsak dan večja in bistrejša. Mama 

Kristina jo je marsikaj naučila. Druga na drugo sta se zelo 

navezali in tudi kadar so bili vsi doma, je rada prespala pri 

babici. Ta je večkrat rekla: »Zdaj imam dovolj časa, da se 

Moniki lahko popolnoma posvetim. Kar nisem mogla dati 

Viktoriji, zdaj dajem njej. Srečna sem, da imava druga drugo. 

Ob njej kar pozabim na svoja leta. Me je kar pomladila!« 

 

Nekega dopoldneva pa je pri Kristini zazvonil telefon. Vsa 

zmedena se je oglasila Ana: »Kristina, Marija je umrla! Naj 

Viktorija čim prej pride v Dom, da se bo pogovorila o njenem 

pogrebu. Veš, kako sem razburjena! Ko sem se zjutraj zbudila, 

se mi je zelo čudno zdelo, da Marija še spi. Poklicala sem jo, ko 

nisem dobila odgovora, sem zlezla iz postelje, da bi pogledala, 

zakaj se ne oglasi. Zdelo se mi je, da še vedno spi. Ko se še ni 

oglasila, sem jo porukala. Kmalu sem videla, da je mrtva. Zdelo 

se mi je, da mirno spi in se kar malo smehlja. Hitro sem 

poklical sestro, ki je ugotovila, da je res mrtva. Verjemi, da mi 

je zelo težko, saj sva kar nekaj let preživeli skupaj. Bilo nama 

je lepo, zdaj pa sem ostala sama!« 

 

Ana je zajokala. Kristina ji je rekla, da bo sporočila Viktoriji, da 

bo čim prej prišla v Dom. Neprijetno novico je sporočila hčerki. 

Ta ji je obljubila, da bo vse uredila. Dogovorili sta se, da bodo 



Marijo upepelili, nato pa jo bodo zjutraj pripeljali v vežico, 

popoldne pa bo pogreb. 

 

Viktorija je vse uredila in se vrnila domov. Kmalu je prišel tudi 

Pavle. Ko je Monika zaspala, so se vsi trije dobili pri Kristini, 

kjer so se pogovarjali o Mariji. Ugotovili so, da je kar precej 

vplivala na njihova življenja. Veliko jim je pomagala in bila je 

kot pravi član njihove družine. Viktorija je rekla: »Marija je bila 

moja dobrotnica. Brez nje ne bi nikoli mogla študirati in 

uresničiti svojih velikih sanj. Vedno se je bom s hvaležnostjo 

spominjala. Naročila sem, naj vežico krasijo z belimi vrtnicami, 

naj jih bo veliko. To si je Marija zaslužila!« 

 

Še dolgo v noč so se pogovarjali. Kristina je rekla: »Bosta 

videla, kako težko bo zdaj z Ano, ker je ostala sama. Večkrat jo 

bomo morali obiskati, ker ji bo zelo dolgčas.« 

Zjutraj so jim sporočili, da bo pogreb čez dva dni. 

 

Prišel je dan pogreba. Dopoldne so šli vsi v vežico kropit. Šli so 

tudi po Ano, ki je bila zelo potrta. Edino Monika jo je zbudila iz 

otopelosti. Kot majhna mačica se je stisnila k njej. Ana je rekla: 

»Joj, kako si že zrasla! Pa vedno bolj si podobna očiju. Zdaj si 

že prava mala gospodična.« 

»Ana, Ana, moja teta, rada te imam!« 

Vsi so vedeli, da stara Ana prav to potrebuje. Vsa srečna se je 

smehljala otroku in ji pripovedovala, da tete Marije zdaj ni več 

in je ostala sama. Mala ji je obljubljala, da bo ona prišla k njej 

in jo odpeljala k sebi domov. 

Popoldne so za Moniko našli varstvo. Viktorija je rekla, da je 

bolje, da ni na pogrebu. 

Marijo so pospremili v zadnji dom. Pogrebcev je bilo bolj malo, 

saj Marija ni imela sorodnikov. Vsi so jokali, saj so vedeli, da se 

poslavljajo od čudovitega človeka, ki je znal prisluhniti težavam 

drugih. 

 



Po pogrebu so šli v restavracijo na majhen prigrizek. Ano so 

potem odpeljali v Dom, sami pa so odšli domov. Po poti so 

molčali, vsak s svojimi mislimi. Kristina je razmišljala, da bi bilo 

najbolje, če bi k Ani dali drugo stanovalko. Toda, o tem se je 

morala odločiti ona sama. 

 

Olga Kepic Marinšek                                      (se nadaljuje) 

                      

 

 

 

 



VABILO ZA MAREC 2012 – enota NAKLO 

 

 
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ TROBENTICE z Marijo Jereb -   

sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji 
 

o MOLITVENA URA  z Magdo Gros in Marijo Čadež - 
četrtek ob 10.30 uri v kapeli 

 
o ROČNA DELA - 

petek ob 10. uri v avli 
 

o TELOVADBA -  
torek ob 8.00 uri v 1. nadst. in ob 9.00 uri v avli  

petek ob 8.00 uri v 1. nadst. in ob 11.45 uri v avli 
 

o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji 

 
********************************************* 
 

MAŠA –  
četrtek, 1. marec ob 10.30 uri v kapeli 
_____________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom – 
ponedeljek, 5. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji 
_____________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV - 
Učinki BioSinhrno skupinske terapije na starostnike v DSO 
Preddvor – Andrej Breznik in Eva Dobrin – 
torek, 6. marec ob 9.30 uri v avli  

__________________________________________________ 
NASTOP PLESNE SKUPINE SKOKICE »SOVICE«  
ob dnevu žena - 
četrtek, 8. marec ob 16.00 uri v avli 
_____________________________________________  
BRALNA URA z ga. Faniko Pagon –  
ponedeljek, 12. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji in  
ponedeljek, 19. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji 
_____________________________________________   
KVIZ – 

torek, 13. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji 
 



Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak – 
sreda, 14. marec ob 13. uri v delovni terapiji  
_____________________________________________ 
KONCERT PEVSKEGA ZBORA DOBRAVA NAKLO – 
sreda, 21. marec ob 16.15 uri v avli 
_____________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc – 
ponedeljek, 26. marec ob 10.30 uri v avli 
_____________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE S KITARISTOM FRENKOM BOBIČEM – 
torek, 27. marec ob 10.30 uri v avli 
__________________________________________________ 
KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA TRIGLAV DUPLJE  
sreda, 28. marec ob 16. uri v avli 
__________________________________________________ 
V  primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program 
spremenil. 
    
Program pripravila:  
Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
 

___________________________________________________________ 

V mesecu marcu bomo tudi v enoti Naklo začeli z izvajanjem 
BioSinhron skupinske terapije, katero so stanovalci v DSO 

Preddvor z navdušenjem sprejeli in na osnovi sodelovanja v 
raziskovalnem delu  Eve Dobrin, postavili temelje nove 

oblike skupinske terapije.  

 

___________________________________________________________ 

 

 



VABILO ZA MAREC 2012 – DSO Preddvor 

 
 

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

o PEKA PIŠKOTOV, PECIVA - ponedeljek ob 10. uri v dnevnem prost. 
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 MASAŽA STOPAL na aparatu BioSinhron –  

od ponedeljka do petka ob 7.15  in 11.45  uri v delovni terapiji in  
sreda ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 

o JUTRANJA TELOVADBA –  

    novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri  
    grad pritličje – od ponedeljka do petka ob 7.45 uri (ponedeljek in petek           

– masaža stopal na aparatu BioSinhron)      
     

------------------------------------------------------------------- 
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem – 

sreda, 1. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic – 
ponedeljek, 5. marec ob 15. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV  
Učinki BioSinhrno skupinske terapije na starostnike v DSO 
Preddvor – Andrej Breznik in Eva Dobrin – 
torek, 6. marec ob 9.30 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 

MAŠA – 
petek, 9. marec ob 10.30 uri v Josipinini spominski sobi 
__________________________________________________  
KULTURNI PROGRAM skupine Resa iz Čirč –  
ponedeljek, 12. marec ob 10. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 15. marec ob 9.00 uri v 2. nadstropju gradu  
in ob 9.30 uri v 1. nadstropju gradu 

 



PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce rojene v 
marcu s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 15. marec ob 10. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
PROGRAM OTROK iz vrtca Janček Visoko ob dnevu žena 
in materinskem dnevu – 
petek, 16. marec ob 9.30 v dnevnem prostoru 
_____________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK  z Markom Ogrisom –  
ponedeljek, 19. februar ob 13.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic -  
sreda, 21. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
TOMBOLA – 
sreda, 21. marec ob 10.30 uri v dnev. prost. v pritličju gradu, 
četrtek, 22. marec ob 11. uri v dnev. prostoru novega doma 
__________________________________________________ 
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak -  
sreda, 21. marec ob 13.20 uri v delovni terapiji  

__________________________________________________ 
KONCERT Mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon – 
četrtek, 22. marec ob 16.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
KONCERT učencev Glasbene šole Kranj – 
petek, 23. marec ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA z Natašo Škofic Kranjc  
v okviru projekta Biti siv in modro brati v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Kranj – 
ponedeljek, 26. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
NASTOP učencev Podružnične osnovne šole Kokra - 
četrtek, 29. marec 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 


