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Iskrene čestitke stanovalcem, 
   ki praznujete v decembru! 
 

 

 

ga. Cecilija Kuralt 
ga. Cveta Krajnik 
g. Janez Brenkuš 

g. Alojzij Ravnihar 
ga. Ivana Eržen 

ga. Marija Srakar 
ga. Ivana Mihovec 

ga. Hilda Pirih 
ga. Amalija  Majce 

 

enota Naklo 

ga. Kristina Žvar 
ga. Ana Bukovec 

g. Pavel Janc 
ga. Štefanija Žibert 

ga. Marjeta Jarc 
ga. Ivanka Bulut 

ga. Frančiška Pogačar 
ga. Ivana Udir 
ga. Pavla Slak 
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Mraz 
 

Spet prihaja tisti čas, 
ki prinaša neprijeten mraz, 
ko se narava hoče umiriti, 

ker se mora odpočiti. 
 

Tako stanje traja krajši čas, 
kitro se navadimo na mraz, 
zimsko sonce vsak dan sije, 

upanje nam v srca lije. 

 
Pred nami spet je tisti čas, 
ki rad ima ga vsak od nas, 
božič nam prinaša upanje, 

novo leto želje vse izpolnjene. 
 

Po nebu podijo se oblaki, 
izgledajo kot težki tovornjaki, 
naenkrat tovor njihov pousti, 

izpod neba močno zasneži. 
 

                                            Olga M. Kepic 
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Utrinki 

_____________________________________ 
 

Srečanje stanovalcev gorenjskih domov  

v Domu Petra Uzarja Tržič 

 
Srečanja stanovalcev smo se udeležite tudi tri stanovalke iz 
Doma Preddvor. Ko smo prišle v Dom v Tržiču, so nas najprej 

lepo sprejeli in pogostili s kavo, pecivom in sadjem. Imeli smo 
priložnost poklepetati in se spoznati s stanovalci drugih 
gorenjskih domov – Tržiča, Kranja, Bohinja, Jesenic in 
Radovljice. 
 
Odpeljali smo se v stari del mesta Tržič in si ogledali muzej o 
čevljarstvu in smučarski muzej. Z zanimanjem smo poslušali 
vodiča, ki nam je pripovedoval o zgodovini čevljarstva v Tržiču, 
strojenju kož, izdelovanju čevljev, strojih in orodju za izdelavo 

čevljev, življenju čevljarjev, povezovanju v cehe… 
 
Videli smo več kot 40 let stare čevlje, ki so bili zelo trpežni in 
izdelani iz dobrih materialov. 
 
Razdelili smo se v dve skupini – prva skupina si je ogledala 
nekaj filmčkov o navadah čevljarjev nekoč, drugi skupini pa je 
vodič predstavil razvoj obutve skozi zgodovino – od prvih zelo 
preprostih čevljev, čevlje z zelo dolgo konico, čevlje z zelo 
visokimi podplati,... do čevljev, ki so jih izdelovali v tovarni 

Peko. Potem sta se skupini zamenjali. 
 
V kletnih prostorih smo si ogledali na novo odprt smučarski 
muzej. Videli smo, kako so se smuči skozi čas spreminjale - od 
prvih lesenih do današnjih tekmovalnih. Z zanimanjem smo si 
ogledali orodja in mize, kjer so izdelovali smuči, slike ter zapise 
o pomembnih dogodkih in uspehih naših smučarjev ter o 
začetkih gorske reševalne službe. 
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Pohvaliti morava zaposlene v muzeju, ki so se zelo potrudili, da 
so tudi nam starejšim omogočili ogled in nam na zelo zanimiv 
način predstavili čevljarstvo in veliko povedali o razvoju 
smučanja. 
 

 
 
Včasih smo bili otroci veliko bosi. Imeli smo coklice, ki so imele 
na lesenih podplatih nabite žebljičke, da se ni prehitro obrabile. 
Ko smo šli v cerkev, smo šli po navadi bosi in coklice nesli v 
rokah, ker so bile težke in smo jih težko nosili. Ko smo vstopili  
v cerkev pa smo jih obuli. Čevlje smo dobili kasneje. Naročili so 
jih pri čevljarju – »šuštarju«. Bili so trdi in velikokrat smo bili 
ožuljeni. 
 

 
Spomnim se, ko je ata zame pri čevljarju 
naročil nove čevlje. Izdelal je zelo 
»fletne«. Ko sem šla z njimi v šolo, so 
bili tam od drugih otrok zložene same 
coklice. Prijokala sem domov, da ne bom 
imela čevljev, da bom tudi jaz nosila 
cokle! A ni nič pomagalo. Ko smo se 
pozimi dričali po snegu je otrokom, ki so 

imeli cokle z že obrabljenimi podplati dobro drselo, meni pa v 
čevljih ni šlo nikamor. 
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Vezalk se včasih ni dobilo. Moj oče jih je izdelal sam. Iz starih 
čevljev je narezal usnjene trakove, jih dal na desko in jih z 
drugo desko »posvaljkal«.  
 
Moj oče pa je sam doma izdelal smuči za brata. Leseno desko 
je potopil v krop, da jo ja lahko upognil in špico privezal, da se 
je ukrivila. 
 

Stanislava Grošelj in Olga Osterman, stanovalki 

 

         
 

 

Aktivnosti s pomočjo psa s Tačkami Pomagačkami 

v enoti Naklo 
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»Matematični izziv« z učenci OŠ Naklo 

 

 
 

 

Izdelava adventnih venčkov v enoti Preddvor 
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Potovanja 
 
V svojem življenju sem veliko prepotovala z avinom. Če bi bila 
pri močeh, bi še danes potovala. To mi je zelo všeč.  Vsaj 
desetkrat sem že bila v zraku. Potovala sem v Kanado k nečaku 
in potem nazaj v Slovenijo. Kanada je zanimiva dežela. Tam so 
zime zelo hude, poletja pa vroča, vendar skoraj ni pomladi, saj 
se temperature, ko je zima mimo, zelo hitro dvignejo v poletno 
vročino.  
 

Letenja z avionom se nikoli nisem bala. Prvič, ko sem šla v 
Kanado, so me z avtom odpeljali najprej do Zagreba, tam pa 
sem šla na letalo do Kanade. Bilo me je malo strah, da bi se kje 
izgubila, višine pa se nikoli nisem bala, v tem se uživala.  
 
Ko sem prvič letela v Kanado, sem tam ostala približno štiri 
leta. Bilo mi je hudo pustiti starše in sestro. Ker sem se 
preselila za nekaj let, sem si v Kanadi našla tudi službo. 
Pospravljala in delala sem po hišah. Na delo in z dela, sem se 

vozila z avtobusom pa tudi s podzemno železnico, s katero sem 
se še posebej rada vozila. Zgodilo se mi je tudi, da sem na 
podzemni železnici zaspala, potem pa sem izstopila na naslednji 
postaji in se na drugi strani z drugo podzemno peljala na pravo 
postajo.  
 
Na letenje z avionom v Kanado in nazaj v Slovenijo pa imam 
zelo lepe spomine. Rada sem letela v Kanado, vendar pa mi je 
bilo posebno lepo pri srcu, ko sem se vrnila v Slovenijo. Tukaj 
pri nas je bilo vedno malo ljudi, majhno letališče, bolj prijetno 

kot v Kanadi. Zato mi je bilo velikokrat težko pri srcu, ko sem 
vzletela iz Slovenije nazaj v Kanado. Težko mi je bilo iti od 
doma, ko pa sem se vračala, me je na Brniku vedno čakal vsaj 
eden od domačih. 
 
Nečak, ki je živel v Kanadi, je zame tam lepo skrbel, peljal me 
je celo na kakšen izlet. Spomnim se, da sva se z avtom 
odpravila celo v Ameriko, v neko mesto kjer so včasih živeli 
Indijanci. Vozila sva se več ur z avtomobilom. Vesela sem, da 
sem lahko videla in spoznala tudi en del Amerike. 
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Po prvem večletnem obisku Kanade, sem kasneje tja odhajala 
za približno eno leto. V Kanado sem velikokrat letela sama, 
nazaj v Slovenijo pa z nečakom. Lažje mi je bilo, da je bil še on 
poleg mene, da nisem bila sama, poleg tega pa on še zelo 
dobro govori angleško. Tudi jaz sem se v teh letih v Kanadi 
naučila nekaj angleščine, vendar samo toliko, da sem se znala 
dogovoriti nujne stvari.  
 
Med letenjem so nas vedno lepo in dobro postregli, saj je bil let 
dolg več ur. Ko sem letela iz Kanade smo včasih dobili celo 
majhno pico ali piščanca z rižem, pa tudi ribo. Postregli so nas 
tudi s sokom, čajem, včasih celo vinom.  
Na letalu sem po navadi bolj malo spala, večinoma le ponoči. 
Drugače pa sem večino časa gledala skozi okno in uživala. 
Vedno sem želela sedeti pri oknu in to je bilo potrebno paziti že 
pri samem nakupu karte.  
 
Nečak je vedno uredil karto in vse potrebno, za prtljago pa sem 
poskrbela sama. Vedno je omejeno koliko prtljage lahko 
vzameš s sabo. Ker sem večkrat letela, nisem imela doma 

nobenega seznama, kaj potrebujem, ampak sem že iz glave 
vedela, kaj vse moram vzeti s seboj. Doma sem potem pred 
odhodom vedno stehtala kovček, da ne bi imela preveč, saj 
veliko ne smeš vzeti in je zato potrebno, da sem vzela le nujne 
stvari. Nekoč sem tudi izgubila prtljago. Na koncu sem čakala, 
da bi dobila svoj kovček, pa ga ni bilo. Potem sem v Kanadi 
morala nekatere stvari na novo kupiti. V kovčku sem imela tudi 
boljše obleke, pa žal ničesar nisem dobila. Na letališču so mi 
dali nekaj denarja za mojo izgubljeno prtljago, da sem si lahko 
kaj kupila.  
 
Na samem letališču se je 
bilo meni zelo težko znajti, 
zato sem morala vedno 
veliko spraševati. Tam so 
stevardese, ki so mi vedno 
pomagale, da sem prišla na 
svoj sedež na avionu. 
Napisane so zelo majhne 

številke in sama ne bi našla 
pravega sedeža. Je pa bilo 
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včasih tudi kar precej ljudi. Tudi okoli 300 nas je bilo na letalu. 
Vedno je bilo veliko tujcev. Prihajali so tudi z otroki, nekateri 
celo z dojenčki. Takšne družine so bile vedno v posebnem 
prostoru na avionu, da niso motile ostalih.  
 
Med letenjem nikoli nismo imeli težav, tudi turbolenco smo 
imeli samo enkrat. Ni me bilo strah. Vedno sem si mislila: »Več 
kot dol pasti, ne moremo« in spomnim se, da mi je nekdo 
enkrat rekel: »Pristali bomo v vsakem primeru« (smeh). Bilo pa 
je kar nekaj ljudi, katere sem opazila, da so bili prestrašeni in 
da jih je bilo strah leteti. Spomnim se neke gospe, ki je sedela 
pred mano, Nemka je bila, ki jo je bilo tako strah, da je noge 
ves čas tiščala naprej, kot da pritiska zavoro. 
 
Kadar sem v Kanado potovala sama, me je na letališču vedno 
čakal nečak. To je bilo zame nujno, saj je tam letališče zelo 
veliko in ne vem, če bi sama sploh znala najti izhod. Tam je bilo 
vedno polno avionov, vzletali in pristajali so eden za drugim. V 
hiši, kjer sva z nečakom živela, sem velikokrat skozi kuhinjsko 
okno gledala avione. To se mi je zelo dopadlo, sam imam 

avione in letenje z njimi res rada.  
 
V Kanadi je letališče Adirondack, kjer je v bližini tudi jezero in 
zelo je lepo. To je večje jezero, kot pri nas Blejsko. Tam imajo 
pomol, ljudje se kopljejo, imajo stranišča, preoblačilnice. Na 
enem koncu pomola imajo tudi zidane peči, kjer si je tudi 
kdorkoli od obiskovalcev lahko kaj spekel, samo drva je moral 
imeti svoja. 
 
V Kanadi je življenje je res boljše. Kdor dela, lahko kar nekaj 
prihrani, vendar pa se pokrajina v Kanadi ne more primerjati s 
slovensko. Takšnega kraja kot je Slovenija ni. Pri nas je tako 
lepo. V Kanadi je tudi veliko ljudi, veliko cest, prometa, v 
Sloveniji pa dosti manj in to je veliko bolj prijetno. Slovenija je 
bolj mirna in večinoma živimo tukaj Slovenci, nekaj tujcev 
imamo iz južnih držav, v Kanadi pa je tujcev ogromno. Veliko je  
Indijcev in drugih tujcev. Jaz večkrat niti vedela nisem kakšen 
jezik nekdo govori. V hiši, kjer sva z nečakom bivala, sva imela 
dva soseda. Na eni strani makedonske narodnosti in na drugi 

japonske. Potem mi lahko verjamete, da je Kanada res polna 
različnih ljudi. So pa domačini zelo prijazni.  
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Nazadnje sem iz Kanade priletela letos, ko je bilo urejeno vse 
potrebno, da sem bila sprejeta v Dom. Veliko imam spominov 
na življenje v Kanadi, na letenje z avionom. Nekaj najlepšega, 
prav božanskega pa je z aviona videti sončni vzhod. Ne morete 
si misliti, kako je to lepo. To je nekaj najlepšega. Sem pa 
vesela, da sem spet v Sloveniji. Lepo se je bilo vrniti domov, 
vendar pa si želim, da bi še lahko letela. 
 

Po pogovoru s stanovalko Ano Kavčič,  
zapisala Ana Blažič, socialna delavka 

 

 

Pohorski  gozdovi 
 
Pri Mariboru na Pohorju je bilo veliko gozdov. Kmetje so bili zelo 
bogati, znali pa so tudi »šparati«. Če jim je zmanjkalo kruha, bi 
lahko posekali smreko, a so bili raje lačni.  
 

Eden največjih kmetov, ki so ga imenovali Tihec, je imel sredi 
gozda največjo in najlepšo jelko - imenovali so jo »kraljica«. 
Štirje moški so bili potrebni, da so objeli deblo. Ko je prišel 
komunistični režim, je bilo veliko podrtih in požganih hiš in v 
gozdove so poslali delavce, da bi s posekanim lesom obnovili 
hiše. Bili so tudi taki, ki niso znali delati z lesom in ko so začeli 
žagati in sekati, so naredili več škode kot koristi. 
 

Ko so se lotili njegove »kraljice«, sta se 
Tihec in njegov sin razburila in sledil je 

pretep. Sin je bil ranjen, potem je bil tudi 
kaznovan - dobil je eno leto zapora. Kraljica 
je pa le ostala. Tudi stari Tihec je imel 
opravka na sodišču.  
 
Stari Tihec je bil zelo žalosten zaradi sina. 
Vsi njegovi gozdovi in tudi drugi, so bili so 
bili razdejani. Hlode so odpeljali, drugo pa 
je ostalo razdejano in ceste vse razkopane.   

Gozdove so takrat zelo razredčili, ker je bilo v naši državi veliko 
posušenega in je bilo treba obnavljati. Vsi kmetje so imeli 

http://www.google.si/url?url=http://www.centerizobrazbe.com/Smreka.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Jft2VJ-tBIPcarD_gZgJ&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNENsTmBVKzT3B6JvfNw4bK-nz4nLA
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gozdove bolj prazne. 
 
Po enem letu se je sin vrnil iz zapora in vsi Tehčevi so bili zelo 
veseli, samo oče je bil žalosten, ker je njegova »kraljica« jelka  
samevala sredi gozda. Nekega večera je poklical sina, vzela sta 
orodje in šla h »kraljici« v  gozd. Začela sta sekati in žagati. 
Bilo je precej vetrovno, veter je vlekel zdaj v eno zdaj v drugo 
stran. Oče je vedno učil sina, kje naj seka in kam bo drevo 
padlo. Mučila sta se celo  noč. Naenkrat se je veter obrnil v 
drugo stran, jelka »kraljica« pa se je začela podirati. Oče je 
zavpil sinu, kam naj odskoči, a sam je bil prestar in 
prepočasen…  
 
Zjutraj so ga našli mrtvega, med vejami njegove »kraljice«. 
Tudi sin je bil ranjen, a se je pozdravil. Starega očeta Tihca so 
pospremili na pogreb vaščani iz pohorskih vasi, ker so ga vsi 
spoštovali in ljubili.    

 
stanovalka 

 

 

Sirota 

 
Sirota jaz okrog blodim, 

ubog ciganski otrok, 
v samoti tihi se solzim 
saj čuva me le Bog. 

 
Ko sem na vasi se igral, 

nigdo ni maraj me, 
nigdo mi roke ni podal, 

le vsak me karal je. 
 

Zato pa hodim v temni log, 
kjer ptički žvrgole, 

tam zabi tuge in nadlog, 
užaljeno srce. 
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Rasti, rasti rožmarin 
 

Rasti, rasti rožmarin 
ti deviški drag spomin, 
rožmarin ima svoj duh, 
naj bo zelen al pa suh. 

 
Kadar jaz umrla bom, 
venec lep imela bom, 
z rožmarina zelenga, 

nagelna rudečega. 
 

Že zvonovi mil pojo, 
mene pa k pogreb neso, 
v grobu počivala bom, 

več sestric tam imela bom. 
 

 Po spominu zapisala Ana Jaklič,  
stanovalka 

 
 

 

Mini rulada 

 
Mini rulada je res okusna in mamljiva, 

jo k ustom približaš, oči zažare, 
ko pa jabolko rdeče zagledaš, 

ga ješ in poješ, 
in se z lahkoto mini ruladi odpoveš. 

 

 

Strah 
 

                   Kdor boječ in plah, 
naj posluša zdaj, 
da bo vedel vsaj,  

kaj je strah. 
 

Strah je čuden ptič, 
velik kakor kotel, 
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v sredi vam je votel, 
okrog in okrog pa nič, 

čisto nič ga ni, kdo se še boji. 
 
(pesem iz otroštva izpred 80 let) 

 
R.F., stanovalka 

                                       

 

Moja zgodba 

 
Spominjam se, ko sem bila otrok, je v naši v hiši stanoval stari 
mož – Krakov oče. Žena mu je umrla in zelo jo je pogrešal. 
Včasih se je z mano malo poigral ali pa je šel v gostilno, ki je 
bila blizu.  
 
Kasneje ga je k sebi je vzel sin, ki je živel dobro uro daleč. 
Neke nedelje ga je z vozom s konjsko vprego peljal mimo naše 
hiše, a se nista imela časa ustaviti.  Vsi smo bili na vrtu in stari 

oče nam je obljubil, da pride sigurno kmalu na obisk. Prišla je 
sobota in ljudje so povedali, da je Krakovega očeta zadela kap. 
Bili smo zelo žalostni, ker smo ga vsi imeli zelo radi. Takrat sem 
bila stara pet let.  
 
Povem vam, da je prišel k meni na obisk. 
 
Spala sem v mali sobici, skozi okno je sijal lep mesec. Ponoči 
sem se zbudila in zagledala dve beli nogi – včasih so pokojne 
vedno obuvali v bele nogavice za na pare. Gledam in nogi sta 

šli proti moji postelji, gledam in pri meni stoji – nihče drug kot 
Krakov oče. Bilo me je zelo strah. Vstala sem in šla mimo njega 
v drugo sobo in mami povedala, kaj se je zgodilo. Ni mi verjela. 
Šla sem k njej v posteljo in vsa sem se tresla. 
 
Še danes mislim, da me je resnično prišel obiskat, tako, kot je 
obljubil. 
 

A.J., stanovalka 
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»Sveti Nikolaj, prinest tudi meni kaj!« 
 
 
Komaj čakam, da Miklavž nekaj prinese. To je veselje, ki je 
ostalo še iz otroštva. 

Lucija Vin 
 
 
Včasih Miklavž ni veliko prinesel. Mojim otrokom pa je je vedno 
kaj – malo sladkarij, rožiče ter vedno nekaj kar so potrebovali 

za zimo. Sama sem napletla nogavice, rokavice, šale, kape. 
Imam štiri otroke – same fante.  

Ana Kepic  
 
 
Ko smo opravili vsa dela, smo molili in šli potem hitro spat, da 
je Miklavž kaj prinesel. Prinesel je malenkosti, a vedno je bilo 
veselo. Tudi moji otroci so vedno kaj dobili za Miklavža – 
malenkosti, ki so jih bili tudi vedno veseli. 

Antonija Zadnikar 
 
 
»Sveti Nikolaj, prinest tudi meni kaj!«  
Parkeljnov sem se zelo bala in sem se vedno kam skrila pred 
njimi. 

Angela Zadražnik 
 
 
Parkeljni so me vprašali, če znam kaj molit. Čeprav sem bila že 

malo večja, sem se jih bala in se skrila za peč ter molila: »Tebe 
ljubim stvarnik moj…, mama pomagaj!...« 

Jožefa Kranjc 
 
Ko sem bila otrok je bila revščina. Miklavž je malo prinesel – 
kakšno jabolko, suhe hruške… Bilo nas je pet otrok in zaslužil je 
samo oče. 

Pavla Knafeljc 
 
»Sveti Nikolaj prinesi meni kaj, 
posim te tako, samo da šibice ne bo!« 

Valentin Božič 
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Miklavž mi nikoli ni nič prinesel. Mogoče mi bo letos v Domu… 

Ana Kavčič 
 
 
Ko sem bil majhen, so me parkeljni prisilili, da sem molil. Ko 
sem zmolil Oče naš, so me pustili pri miru, drugače bi me 
odnesli s seboj. 

Janez Jančar 
 
 
Ko je bil moj mož še otrok, so imeli v dvorani prireditev z 
obiskom Miklavž, ki je otrokom delil pakete. Na odru ga je 
Miklavž vprašal, če ve zakaj je Suha (potok Suha) suha. Pa ni 
vedel. Parkleljni so ga pograbili in ko je zmolil, je eden od 
parkeljnov snel masko – bil je njegov starejši bratranec. Moj 
mož je bil tako jezen, da tudi Miklavževega paketa ni hotel 
vzeli.  
To zgodbo nam je velikokrat povedal. 

Marija Kalan 

 
 
Kot otrok sem molila: »Sveti 
Miklavž, prinesi mi punčko, saj sem 
pridna punčka…«.  
In mi jo je res prinesel! Bila je lepa, 
imela je oblekico z zadrgo in sem ji 
jo lahko slekla. Veliko sem se igrala 
z njo.  

Marija Žun  
 
 
Miklavž nam je vedno kaj prinesel - 
tudi palico, pa še kako dolgo. Ata je 
rekel, da moramo Miklavža ubogati in spravil palico za peč ali za 
tram. Tam je bila celo leto.  
Očeta smo zelo ubogali. Prišel je samo v hišo in pokazal na 
palico, pa smo bili pridni. Palice pa ni nikoli uporabil. 

Antonija Kožuh 
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Ljubljenemu dedku Karlu 

 
Babica, jaz pojdem s tabo, 
dedek moj tako je sam; 
lučko bomo mu prižgali,  
saj danes je mrtvih dan. 

 
Le zakaj se več ne vrne? 

Saj tako me rad ima, 
bele, bele krizanteme 

skupaj mu poneseva. 
 

Vedi, vedi dragi dedek, 
večkrat nate spomnim se, 
naj ta drobna lučka moja 

spet ogreje mu srce! 
 

vnukinja Polona 
 

Izbrala M. Klanjšek,  
stanovalka enote Naklo 

 

 

Anton Aškerc 
 

Rodil se je  9. januarja1856 v Globokem 
pri Rimskih Toplicah. 

Po uspešno dokončani osnovni šoli v 
domačem kraju, je nadaljeval šolanje na 
celjskim gimnaziji. Doma so želeli, da bi 
postal »gospod« - a teologija ga je 
zanimala samo zato, ker se je hotel 
izogniti dvomov. Teologijo je kljub temu 
resno študiral in leta težil k temu, da 
življenje spozna z vseh strani. Vse bolj so 
ga zanimala orientalska verstva, ki jih je 
začel primerjati s krščanstvom. Svoj 

zasebni študij in svoje rastoče liberalno mišljenje je pred 
svojimi tovariši v bogoslovju skrbno skrival. V pismih svojim 

http://sl.wikipedia.org/wiki/9._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/1856
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Anton_A%C5%A1kerc.jpg
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domačim pa ni mogel premagati naraščajočega odpora do 
cerkvenega ceremoniala, ki se mu je zdel zdravju škodljiv. Vse 
bolj je tuhtal, kako bi se rešil semenišča. Rad bi se posvetil 
študiju na univerzi, pa ni našel sredstev. 
 

V prvem ustvarjalnem obdobju je Aškerc dosegel ogromen 
pesniški razvoj, ki mu je poleg močno občutene lirike omogočil 
tudi izraziti zanj tipične balade.  
 

Umrl je 10. junija 1912 v Ljubljani.  
 

V pesmih je opisoval zlasti dobo v času turških napadov. 
Njegovih pesmi je veliko: Mejnik, Brodnik, Kronanje v Zagrebu, 
Janičar, Čaša nesmrtnosti, Svetopolkova oporoka… in še veliko 
drugih. 
 

Pripravila M. Klanjšek,  
stanovalka enote Naklo 

 

 

 

Vrtiljak življenja – Zrela leta 

33. del 

 
 

Imeli so srečo, saj so na Zavodu za zaposlovanje našli žensko, 

ki je bila pripravljena priti za gospodinjsko pomočnico. Bila je 

Nada iz sosednje ulice, tako, da bi lahko prišla tudi peš, da ni 

bila vezana na prevoz. Marko se je pogovoril z njo in s 

ponujeno plačo je bila zelo zadovoljna. Zatrdila je, da bodo z 

njo zadovoljni. Izrazila pa je željo, da bi rada, da so o vsem 

pogovorijo in naj bi jo takoj opozorili, če bi bilo kaj narobe, da 

bi skušala popraviti. 

Prišel je dan, ko so Viktorijo odpustili iz bolnice. Marko jo je 

prišel iskat z velikim šopkom rdečih vrtnic. 

Pred vrati bolnice jo je čakal Robert z avtom. Babico je prisrčno 

objel, ji odprl zadnja vrata in ji pomagal v avto. 
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Doma se je vse svetilo od čistoče. Nada je pripravila okusno 

kosilo, tudi za Moniko in Mateja. 

Viktorija se je počutila kot v devetih nebesih. Verjela je, da se 

je sreča končno vrnila k njej in bo tu ostala. Oči so se ji solzile 

od pogleda na svoje drage, ki so bili zbrani ob njej. Marko jo je 

pričel spraševati po počutju, ker je videl njeno ganjenost. Zbal 

se je za njeno srce, saj je vedel, da tudi prevelika sreča lahko 

škodi. Opravičil se je in jo odpeljal v spalnico k počitku. Ko se je 

vrnil, so se pogovorili, kakšno delo bo kdo opravil, da bi se 

lahko čim prej preselila. 

Monika je prejela telegram: 

»Draga hči! V torek ob 20.00 uri zvečer priletiva na letališče. Če 

moreš, naju pridi iskat! Upam, da me boš še poznala! 

                                           Lep pozdrav!    

                                     oče Pavle« 

Poklicala je Marka in mu povedala za telegram. Svetoval ji je 

naj se z očetom dogovori za večerjo v sredo. Zmenili se bodo, 

kam ju bodo peljali. On bo povedal Viktoriji in jo pripravil na 

srečanje, ona pa naj se pogovori z Robertom. 

Viktorija je novico sprejela povsem mirno, saj so čustva do 

Pavleta že davno umrla. Ljubezen do Marka je bila tako močna, 

da je povsem normalno sprejela novico. Bilo ji je prav, kakor se 

je dogovoril Marko. 

Naenkrat pa se je spomnila, da nima kaj obleči, ker je tako 

grozno shujšala, ko je bila bolna. Marko se je ponudil, da ji gre 

kupit novo obleko. Izmeril jo je čez pas, prsi in boke in obljubil, 

da bo izbral nekaj takega, da ji bo všeč, saj pozna njen okus. 

Kar hitro se je vrnil z lepo črno obleko, vso posuto z bleščicami. 

Ko jo je pomerila, je bila kot narejena zanjo. Bila ji je všeč in z 

dolgim poljubom se je zahvalila. 

Monika je šla z Matejem na letališče. Pozorno je opazovala 

potnike, ki so prihajali iz stavbe. Zagledala je vitkega, 

sivolasega gospoda, ob njem je hodila prijetna starejša dama. 



20 
 

Takoj je ugotovila, da sta to Pavle in Izabela. Počasi sta šla 

proti njima.  

Pavle ju je zagledal: »Monika, hčerka moja!« 

Znašla sta se v objemu, solze sreče so ju oblile. Monika se je 

iztrgala iz objema in dala roko Izabeli: »Pozdravljena! Kako 

dobro izgledaš!« 

Pristopil je še Matej, da ga je Monika predstavila. Pavle ju je 

občudujoče gledal: »Res sta lep par!« 

V bližnjo kavarno so šli na kavo in ves čas klepetali. Koliko je 

bilo vprašanj! Čas pa je kar prehitro tekel. 

Viktorija je bila že nestrpna, ker se Monika ni nič oglasila. 

Marko jo je zamotil, da je pozabila na čas.  

Zazvonil je telefon: »Mami, sva ju že oddala. Oba izgledata zelo 

dobro. Res sta svetovljana, oblečena po zadnji modi. Srečanje 

je bilo prisrčno. Pozdravljata te in se že veselita jutrišnjega 

večera. Dopoldne imata že predavanje na fakulteti. Morda bo 

tam tudi Robert. Nič nisem o tem govorila z njim. Jutri se 

vidimo! Pozdravi Marka in lahko noč!« 

Zjutraj je Viktorijo zbudil telefon. Premišljevala je, kdo jo kliče. 

»Babi, veš, da mi bo danes predaval dedek! Kaj naj storim, naj 

mu povem, da sem njegov vnuk. Kdaj naj to storim, pred 

predavanjem ali po?« 

»Robert, prosim te, stori to po predavanju, da ga ne boš 

zmedel. Veš, da bo to vajino prvo srečanje. Sigurno bo šokiran! 

Prosim, bodi previden!« 

»Babi, ali smem na večerjo priti s svojo prijateljico, z Ano-

Marijo. Ona je že pol leta moja punca!« 

»Seveda, le pripelji jo, da nam jo boš predstavil!« 

Pavle je s svojo asistentko Izabelo stopil pred študente. Govoril 

jim je in razlagal. Izabela pa je njegove besede podkrepila s 

slikami na folijah na grafoskopu. Predavanje je bilo zanimivo. 

Pavle pa niti slučajno ni vedel, da ga posluša tudi vnuk. Robert 
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je svojim prijateljem povedal, da je to njegov dedek, ki pa ga 

še ne pozna. 

Predavanja je bilo konec in študentje so postavili še nekaj 

vprašanj, na katere je doktor profesor Pavle rad odgovoril.  

Preden je odšel iz predavalnice, je predenj stopil Robert in 

rekel: »Gospod profesor ali dovolite, jaz sem Robert, sin vaše 

hčerke Monike in vaš vnuk!« 

Pavle je za trenutek obstal od šoka. Nato je fantu ponudil roko: 

»O, Robert, si res ti, moj vnuk? Pozdravljen!« 

Želel je objeti svojega vnuka, a mu je nevidna roka to 

preprečila. Na pomoč mu je priskočila Izabela. Dala mu je roko: 

»Pozdravljen, jaz sem Izabela, s tvojo mamico sva se zelo 

dobro razumeli. Upam, da se bova tudi midva. Ne zameri 

dedku, da se obnaša kot tujec. Bil je zelo presenečen, ker te ni 

pričakoval. Vse to je bilo tako iznenada!« 

»Dedek, oprosti, nisem mogel počakati do večera, ko sem te 

opazoval med tvojim predavanjem. Ne zameri, če sem te 

presenetil! Veš, moram ti povedati, da si mi všeč, saj je bila že 

dolgo moja želja, da bi te spoznal! Vem, da se bomo dobro 

razumeli! Ne bom te več zadrževal, zvečer se vidimo!« 

Hitro je odšel iz predavalnice. Vse skupaj ga je zelo pretreslo. 

Čeprav je bil še mlad, se je že spraševal, zakaj ne morejo živeti 

skupaj, drug z drugim in biti srečni. Sklenil je, da bo vprašal 

babi, zakaj ji tak sijajen moški ni bil všeč in se mu je 

odpovedala. Želel je ugotoviti vzrok! Vse popoldne so zvonili 

telefoni, da so se med seboj pogovarjali, kaj še manjka za 

večerjo, ki mora biti res nekaj posebnega. Dogovorili so se da 

bodo Izabeli podarili krasen šopek in ogrlico, Pavletu pa zlato 

nalivno pero. Darila bo v imenu vseh izročil Robert. Marko pa je 

po Viktorijinem naročilu kupil šopek belih vrtnic, verižico in 

uhane, kakršne zdaj nosijo mlada dekleta. To bo babica dala 

Ani-Mariji v znak, da so jo sprejeli, kot Robertovo punco. 

Prišla je težko pričakovana ura za srečanje. Monika in Matej sta 

bila prva. Matej v svetli obleki, Monika pa v svileni rožnati. Nato 

sta prišla Pavle in Izabela. On v črni obleki, ona v dolgi, svetlo 
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zeleni. Čeprav že v letih, sta bila lep par. Nato je prišel Robert, 

oblečen v bele športne hlače in svetlo srajco, Ana-Marija pa v 

roza oblekico, dolgo z naramnicami. Bila je črnolaska, z lepo 

postavo. Robert jo je predstavil prisotnim. Zadnja sta prišla 

Viktorija in Marko, on v črni obleki in srebrni srajci, ona v dolgi 

črni obleki, posuti s srebrnimi bleščicami. Robert je z vidnim 

ponosom dejal: »To je naša babi in njen prijatelj Marko!« 

Ko so se nehali rokovati, je predstavil še svoje dekle Ano-

Marijo. Viktorija ji je dala šopek in darilo. »Na vzemi tole, v 

znak, da si med nami dobrodošla.« 

»Hvala, ker ste me tako lepo sprejeli!« je bila ganjena Ana-

Marija. 

Robert je dal darili Izabeli in Pavletu. Rekel je: »Upam, da 

nismo skupaj zadnjič! Želim, da se še srečamo!« 

Nato je Izabela razdelila vsakemu svoje darilo. 

Najbolj je bil vesel in presenečen Robert, saj je kuverti dobil 

ček, s katerim bo lahko kupil nov avto po svoji želji. 

Večerja je potekala v prijetnem vzdušju. Preden so se poslovili, 

je Pavle povedal, da imata še tri dni predavanj, nato pa zadnji 

večer že odletita v London. Trdno so si obljubili, da se bodo 

večkrat slišali po telefonu. 

Pavle je želel govoriti z Viktorijo na samem: »Viktorija, povej 

mi, kako je s tvojim srcem? Je zdaj v redu, se dobro počutiš? 

Vidim, da si še slabotna. Čuvaj se! Zato sem prosil Moniko, naj 

gre jutri z menoj na Jernejin grob. Tebe ne bom obremenjeval! 

Iskreno mi povej ali je bilo vredno zavreči ljubezen? Si vsaj 

zdaj srečna? Od srca ti želim, vse, vse najboljše!«  

»Pavle, potolaži se, vse, kar sem storila, je bilo prav! Končno 

sem srečna, saj me Marko spoštuje in ljubi. Vidim, da sta tudi 

vidva z Izabelo srečna! Zapomni pa si nekaj, resničnih čustev 

ne moreš nikoli pokopati!« 

Marko je odpeljal Viktorijo domov. Zdela se mu je nekako tiha. 

Prestrašil se je, da še vedno ni prebolela ljubezni do prvega 

moža in očeta svojih otrok.  
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Vedela je, kaj se kuha v njegovi glavi, zato je rekla: »Marko! 

Vem na kaj misliš! Ampak ne boj se! Res sem malo zmedena. 

Čustva so me izdala, a ne zameri, nikoli več ne bi želela biti z 

njim, saj sem ga preveč razočarala in vem, da mi tega do smrti 

ne bo odpustil. Jasno sem mu povedala, da bi še enkrat ravnala 

enako. Priznala sem mu tudi, da sem tebi dala srce in tako bo 

ostalo!« 

Marko si je oddahnil, vedel je, da govori resnico. Ko sta prišla 

domov, ji je pomagal, da se je stuširala in v objemu sta 

zaspala. 

Robert je svojega dedka prosil, če sme denar za nov avto 

naložiti na banko. Avto ima, rad pa bi enkrat v prihodnosti odprl 

svojo ordinacijo. Seveda se je dedek strinjal in obljubil, da bo 

takrat še kaj primaknil. 

Sploh pa mu je dal vedeti: »Veš Robert, ti si moj edini 

sorodnik, vse kar imam, bo nekoč tvoje in tega ni malo. Ker 

sem veliko po svetu in dosti potujem, sem že naredil oporoko. 

Zdaj sem pomirjen, ker vem, da bo šlo vse, kar sem zaslužil z 

zdravniškim poklicem, za enake cilje. Hvaležen sem usodi, da 

mi je bila vsaj v tej želji naklonjena.« 

Robert ni mogel verjeti, kar je slišal, a bil je srečen, da bo lahko 

izpolnil življenjske cilje. Prvič je bil tudi vesel, da bo tudi Ana-

Marija zdravnica, logopedinja. Se je že videl, kako bosta lahko 

pomagala mnogim otrokom, ki imajo težave z govorom. 

Šel je k babici Viktoriji in ji ves srečen povedal, kako ga je 

presenetil dedek. Zdaj se je tudi odločil, da bo babico 

povprašal, zakaj sta se z dedkom razšla. 

Viktorija je nekaj časa premišljevala, kako naj vnuku razloži, da 

bo razumel. 

»Robert, ne vem, če me boš danes razumel, morda kasneje, ko 

boš tudi sam imel družino. Ljubezni sem se odpovedala zaradi 

ljubezni. Ljubila sem Pavla, močno sem ga ljubila, ljubila pa 

sem tudi Jernejo. On pa te ljubezni ni znal deliti! Hotel jo je le 

zase! Jaz sem se odločila za nemočnega, prizadetega otroka. 

Izselil se je iz spalnice, kjer je noč za nočjo jokal najin otrok, 



24 
 

umaknil se je v nočno dežurstvo, vedno manj je bil doma. Bilo 

mi je vsega dovolj in spodila sem ga. Dolgo časa je živel sam, 

nato je prišla Izabela. Počasi sta postala par. Skupaj sta 

prevzela raziskovalno delo, se poročila in odšla v tujino. Takrat 

mi je prisegel, da bom jaz vedno njegova prva ljubezen. Da bi 

mi to dokazal, ni imel več otrok. Vidiš, to je moja zgodba o 

ljubezni! Če me razumeš, me ne boš obsojal!« 

Robert je objel babico: »Kaj vse si prestala, čemu si se 

odpovedala. Občudujem te! Ti si heroj! Ponosen sem nate! 

Upam, da si vsaj zdaj našla srečo z Markom. Od srca ti jo 

privoščim!« 

Pavle in Izabela sta odšla, življenje je spet steklo po starih tirih. 

Zdaj je Marko neumorno iskal varovano stanovanje, Robert mu 

je stal ob strani. Opravil je veliko potov namesto njega. Za 

Viktorijino hišo so že imeli kupca, Marko pa je svoje stanovanje 

že prodal. Veliko osebne opreme je znosil k Viktoriji, veliko 

stvari pa je razprodal. Zdaj je bil dan in noč pri Viktoriji, saj 

svojega stanovanja ni imel. 

Nekega večera sta sedela v dnevni in se pogovarjala, da bo 

verjetno jutri izvedel, če bosta dobila stanovanje in kdaj. Marko 

je na glas razmišljal: »Viktorija, res imava že kar nekaj let, a 

jaz si vseeno še nekaj želim iz vsega srca!« 

»Kaj pa je tisto, kar si tako želiš! No, povej!« 

»Glej, da se mi ne boš smejala! Sicer bi bilo pa bolje, da ti tega 

ne povem. No, pa naj bo! Viktorija, želim, da ti dam svoj 

priimek, želim, da se poročiva!« 

Presenečenje je bilo popolno. Brez besed ga je objela in 

zajokala na njegovi rami.  

»Ne boš verjel, tudi jaz si to želim!« 

»Viktorija, ljubezen moja, življenje moje, takoj se poročiva, da 

ne bo prepozno! Hočem, da bova stopila skozi vrata novega 

stanovanja, kot zakonca Burgar. Hvala, hvala, ti moj zaklad in 

še dolgo bi te rad čuval!« 
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Dogovorila sta se, da bosta takoj naslednji dan šla na matični 

urad in se dogovorila o civilni poroki. Ta bo skromna, le za 

domače, nato pa bogato kosilo, potem pa bosta odšla za teden 

dni v toplice. Seveda je treba še dve priči. Sklenila sta, da 

bosta to Robert in njegova Ana-Marija. Poklicala sta Moniko in 

Mateja, naj se oglasita pri njima.  

Ko sta prišla, je Marko povedal: »Ne bodita preveč 

presenečena, ker sva se odločila, da se poročiva.« 

Njuna ljubezen je premagala vse ovire, ko je matičar rekel: 

»Zdaj lahko poljubite nevesto!« 

Padla sta si v objem in najraje bi kat tako ostala za vedno. 

Vsi prisotni so jima čestitali in jima zaželeli le zdravje in srečo. 

Najbolj se je izkazal Robert s svojimi besedami: 

»Draga babi in dragi prijatelj! 

Uživajta srečo, ki sta si jo pošteno zaslužila. Srečen sem pa tudi 

jaz, saj se je moje sorodstvo povečalo! Vem, da sem dobil 

iskrenega prijatelja. Obljubim vama, da vaju ne bom razočaral. 

Veselim se z vama! Vem, kam moram iti, da bom deležen 

ljubezni, razumevanja in pametnih nasvetov!« 

Kar predolgo so se objemali in si čestitali, da so morali kar 

pohiteti, če niso hoteli zamuditi slavnostnega kosila v 

Portorožu, v najboljšem hotelu. Z najetimi šoferji so se 

odpeljali. 

Skoraj celo popoldne je trajalo kosilo. Ponudili so jim same 

izbrane jedi in pijačo. Nazadnje so zagorele svečke na poročni 

torti. Vzdušje je bilo čudovito.               

Viktorija je bila že zelo utrujena. Z Markom sta odšla v poročni 

apartma v istem hotelu. Ostali pa v Piran, v njegovo počitniško 

hišico. 

Ko sta mladoporočenca vstopila v apartma, sta bila brezmejno 

srečna. Kamorkoli si pogledal je bilo polno vaz z rdečimi 

vrtnicami in svečami. Objela sta se in zajokala. Vse sreče je bilo 

zanju preveč. 
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»Končno te imam ob sebi, moja edina ljubezen! Obljubim ti, da 

ti ne bo žal, da si se odločila, da zaživiva skupaj. Čuval te bom 

kot največjo dragocenost!« 

Viktorija mu od ganjenosti ni mogla nič odgovoriti. Le kot 

premražen ptiček se je stisnila tesno v njegov objem. 

Hitro sta se pripravila za spanje. Ko je stala pred njim v tenki 

spalni srajci, jo je vzel v svoje roke in jo odnesel v posteljo. 

Nekaj časa sta se še pogovarjala, nato pa tesno objeta utonila v 

globok, odrešujoč spanec. 

Ko je Viktorija zjutraj odprla oči, je videla Marka, ki je slonel na 

komolcih in jo opazoval. 

»Veš moja draga ženička, opazoval sem te in ugotovil, da si 

tako lepa in nežna. Tako te ljubim! Veliko si morala prestati, a 

vse trpljenje te ni postaralo. Izgledaš kot mlada deklica! Zdaj 

verjamem, da ljubezen dela čudeže!« 

Viktorija je zopet ostala brez besed. Čeprav bi se rada še malo 

pocrkljala, sta morala vstati, se urediti in pohiteti na zajtrk. 

Potem sta bila dogovorjena z Robertom in Ano-Marijo, da bosta 

prišla ponju in ju odpeljala domov. 

V hotelski jedilnici ju je že čakal zajtrk, na lepo okrašeni mizi. 

Viktorija ni mogla verjeti, da se vse to dogaja. Niti v sanjah si 

ni predstavljala, da bo šele v poznih letih dočakala tako srečo. 

Marko ji je izkazoval pozornost in počutila se je, kot da živi v 

nekem drugem svetu, ki ga do zdaj ni poznala. 

Kmalu sta prišla Robert in Ana-Marija. Odpeljali so se proti  

domu. 

A najprej so šli na pokopališče. Viktorija je nesla poročni šopek 

mami Kristini in hčerki Jerneji, »atu« Tonetu in teti Ani pa je 

prižgala svečki. V mislih jim je pripovedovala, da je ob Marku 

neskončno srečna, zdaj je končno za vedno njen. 

Nehote je pomislila na preroške besede vedeževalke, ki jo je 

obiskala malo pred maturo na gimnaziji. Vse prerokbe so se ji 

izpolnile in zaželela si je, da je zdaj težav konec in bo izpolnjen 

še zadnji del napovedi: SREČA. 
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Prišli so domov, tam jih je pričakala Nada, ki je za vse 

pripravila prigrizek. 

Ko sta ostala sama, sta si zaželela, da bi lahko še dolgo uživala 

srečo v dvoje. Upala sta, da bo zdaj njuna skupna pot polna 

razumevanja, ljubezni in sreče v krogu družine. Veselila sta se 

dni, ki so še pred njima. 

Namesto  zaključka: 

Uživajte življenje, verjemite v ljubezen, edino ta lahko 

spreminja svet! 

                KONEC 

Olga M. Kepic 

 

 

 

Novo leto prihaja 

Ob novem letu se opravi inventura. Tudi jaz jo bom opravila, a 
malo drugače. Meni niso važne številke, ampak ljudje, zaradi 
katerih hodim k vam že več let. Po vašem odzivu sodeč, vam je 
všeč, da se srečujemo ob branju in kvizu. Ob resni vsebini so 
vam všeč tudi smešnice. Ob vsakem srečanju vam jih veliko 
pripravim. Vsi se prijetno nasmejimo! 
 
Upam, da se bomo še dolgo srečevali!  

 
Za novo leto 2015 pa vam želim: 

 

Za novo leto let nič ne štejte, 
zdravje in smeh na obrazu imejte,  
jutranja zarja naj srečo vam riše, 

v knjigo življenja vse lepo napiše… 
 
Vaša prostovoljka Olga Kepic 
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Zgodba za dobre ljudi 

Dva moža, oba resno bolna, sta skupaj ležala v bolnišnični sobi. Eden od njiju je lahko vsak 
dan eno uro sedel v svoji postelji, kar je pomagalo  
odvajanju vode iz njegovih pljuč. Njegova postelja je bila ob edinem oknu v sobi.  Drugi mož 
je moral vse dneve preležati na hrbtu.  
 

Kmalu sta moža vse ure dneva govorila drug z drugim. Pogovarjala sta se o svojih družinah, 
svojih domovih, službah, kje sta se vojskovala in kje vse sta bila na počitnicah. In vsak dan 
je mož, ki je eno uro sedel ob oknu,drugemu opisoval stvari, ki jih je lahko videl zunaj.  
 

Mož na drugi postelji je začel živeti za ta enourna obdobja dni, v katerih je njegov prijatelj 
razširil njegov svet z dogajanjem in barvitostjo zunanjega sveta. Okno je gledalo na park ob 
ljubkem jezeru. Race in labodi so se igrali na vodi, medtem ko so otroci po jezeru spuščali 
svoje male čolničke. Mladi ljubimci so se objeti sprehajali med cvetlicami in vsemi barvami 
mavrice. Velika, stara, mogočna drevesa so lepšala pokrajino, v daljavi pa je bilo videti 
obrise oddaljenega mesta.  
Ko je mož ob oknu opisoval vse to v dovršenih podrobnostih, je mož na drugi postelji priprl 
oči in si predstavljal slikovite prizore. Nekega toplega opoldneva mu je mož ob oknu 
opisoval parado, ki se je premikala ob jezeru. Čeprav drugi mož ni slišal godbe, jo je videl v 
svojem umu.  
Tako so minevali dnevi in tedni.  
 

Nekega jutra je jutranja sestra v sobo prinesla vodo za umivanje in ob oknu našla telo moža, 
ki je mirno umrl v svojem spanju. Razžalostila se je in poklicala bolnišnično osebje, ki je 
truplo odneslo ven.  
 

Takoj ko je bilo mogoče, je drugi mož zaprosil, naj ga premaknejo k oknu. Sestra mu je z 
veseljem  ustregla in potem, ko je poskrbela, da se je udobno namestil, ga je pustila samega. 
Počasi, z veliko težav, se je mož dvignil na komolca, da bi prvič sam ugledal zunanji svet. 
Končno je imel možnost sam užiti lepoto zunanjega sveta. Napel je vse moči in pogledal 
skozi okno ob postelji.  
 

Gledalo je na prazen zid. Mož je povprašal sestro, kaj bi mogel biti razlog, da je preminuli 
sosed tako čudovito opisoval stvari v zunanjem svetu.  
 

Sestra mu je povedala, da je bil slep in ni mogel videti zidu, ki je stal pred oknom.  
Rekla mu je: "Morda je hotel le osrečiti vas."  
 

Epilog:  
Neizmerna sreča leži v osrečevanju drugih, ne glede na naše lastne razmere. Deljena bridkost 
se razpolovi, a kadar delimo srečo, se ta podvoji.  
 

Če bi se rad počutil bogatega, samo preštej stvari, ki ti jih denar ne more kupiti. "Danes je 
dar, zato se imenuje sedanjost". 
Izvirni pisec te zgodbe ostaja neznan. 
 

Za vas izbrala: sestra Sabina 
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Prisrčno pozdravljeni: 
ga. Monika Novosel, ga. Ljudmila Vrtač,  
ter v enoti Naklo ga. Terezija Slekovec in  

ga . Nežka Žerovnik. 
 

 

Poslovili so se: 
ga.  Jožefa Žbogar, ga. Stana Saša, g. Ivan Deželak 

ter v enoti Naklo ga. Julijana Kepic. 

 

 

Vabilo za december - enota Preddvor 

 
 

o TELOVADBA  
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru ND 

ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu 
o PEKA PECIVA – ponedeljek ob 10.00 uri v dnevnem prostoru  

o ROČNA DELA  
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v delovni terapiji 

o »ŽOGA BEND«  
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND 

2. skupina - ponedeljek ob 14.00 uri oz. torek ob 13.15 uri  
o VAJE ZA SPOMIN - ponedeljek ob 11.00 uri v delovni terapiji  

o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ - torek ob 10.15 uri 

o KNJIŽNICA - sreda od 9.00 – 10.00 ure v delovni terapiji 

o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA   

ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji 

torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu 

o ZAPOJMO SKUPAJ, FUNKC. USPOSALJANJE OB GLASBI  

sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND  

o KRIŽANKA-  četrtek, ob 13.15 uri v delovni terapiji 

o MOLITVENA URA - petek ob 10.30 uri v pritličju gradu 

o VADBA S SMOVEY OBROČI- petek ob 11.30 uri v 2. nadstropju ND  

o POPOLDANSKE AKTIVNOSTI z družabnico  
(ustvarjalna delavnica, mandale, družabne igre, BioSinhron, 

ogled filmov) 
od ponedeljka do petka ob 15.00 uri v dnevnem prostoru  
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------------------------------------------------------------------- 
KULTURNI PROGRAM IN OBISKI STANOVALCEV PO 
SOBAH –  dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj 
sreda, 3. december ob 9.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic  
četrtek, 4. december ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________  
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA  

četrtek, 4. december – Ambasadorji nasmeha  
petek, 12. december –Tačke pomagačke 
__________________________________________________ 
MIKLAVŽEVANJE – igrica in obisk Miklavža – mladinska 
skupina in Karitas iz župnije Preddvor 
sobota, 6. december ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
NASTOP glasbene skupine Sonce v srcu  
ponedeljek, 8. december ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 

»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z 
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 10. december ob 10.00 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
SREČANJE z ga. Mirjano Debelak 
petek, 12. december ob 9.20 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 15. december ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND 

__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 18. december ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 18. december ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G3  
__________________________________________________ 
SLAVNOSTNO PREDPRAZNIČNO KOSILO z ansamblom 
Trio Storžič, harmonikarico Darjo Jelenc in obiskom 

Božička 
sobota, 20. december ob 12.00 uri 
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ČAJANKA s citrarko Francko Šavs 
ponedeljek, 22. december ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
SPOVEDOVANJE 
ponedeljek, 22. december ob 13.00 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
BOŽIČNA MAŠA  
petek, 26. december ob 15.30 uri v jedilnici 

 

Vabilo za december - enota Naklo 

 
 

o TELOVADBA   

ponedeljek in sreda 8.45 v 1. nad. in 11.45 uri v avli enote Naklo 
torek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo  

petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo 
o »ŽOGA BEND«  

torek ob 13.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju enote Naklo 
o MOLITVENA URA  

četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
o ROČNA DELA  

petek ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo 

o POPOLDANSKE AKTIVNOSTI z družabnico  

(ustvarjalna delavnica, mandale, družabne igre, BioSinhron)  
od ponedeljka do petka ob 15.00 uri v delovni terapiji oz. avli enote 

Naklo 

------------------------------------------------------------------- 
BRANJE BOŽIČNIH ZGODB z učenci OŠ Naklo 

ponedeljek, 1. december ob 11.15 uri po sobah določenih 
stanovalcev 
__________________________________________________ 
NASTOP glasbene skupine Sonce v srcu  
torek, 2. december ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
MAŠA  
četrtek, 4. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z 

Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
ponedeljek, 8. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
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TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Tačke 
pomagačke 
torek, 4. november ob 10.30 uri v delovni terapiji in fizioterapiji 
enote Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 10. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 15. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo  
__________________________________________________  
SLAVNOSTNO PREDPRAZNIČNO KOSILO harmonikarjem 
Zlatkom in obiskom dedka Mraza 
torek, 16. december ob 12.00 uri v avli enote Naklo 
_____________________________________________ 
IGRICA v izvedbi učencev OŠ Naklo 
sreda, 17. december ob 16.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
OBISK KOLEDNIKOV 
četrtek, 18. december ob 16.45 uri v avli in 1. nadst. enote 

Naklo 
__________________________________________________ 
VRTEC MLINČEK NA OBISKU 
petek, 19. december ob 10.15 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
BOŽIČNA MAŠA 
ponedeljek, 22. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s citrarko Francko Šavs  
torek, 23. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 

 
 

 
_____________________________________________________ 

Prispevke zbrala in uredila 
Irma Čebašek, delovna terapevtka. 

Naslovna stran     
Katja Logar, fiziorerapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec. 

 


