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 Iskrene čestitke stanovalcem, 
   ki praznujete v februarju! 
 

 

 

g. Bojan Pegam 
g. Siniša Stojković 
ga. Jožefa Kranjec 

g. Janez Jereb 
g. Matija Šifrer 

ga. Albina Štalekar 
ga. Matilda Pokorn 

g. Albin Lipar 
ga. Rozina Frida 
g. Jakob Repinc 
ga. Marija Žun 

 

 
 

v enoti Naklo 
 

 

g. Peter Bertoncelj 
ga. Marija Pestotnik 
ga. Veronika Vrabelj 

ga. Pavla Prestor 
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Ljubezen se rodi 
 

Najlepša pesem se rodi, 
ko v prsih nekaj zadehti, 
ko čustvo lepo se poraja, 

kadar ljubezan spet prihaja. 
 

Srca ne moreš ukrotiti, 
ter čustev s pametjo voditi, 

kar naenkrat zgrabi te,  
kot suženj spet obnašaš se. 

 
Saj je ljubezen kot mamilo, 

ki te je vsega zasvojilo, 
odličitev treznih ne poznaš,  

le čustvom močnim se predaš. 
 

Pravijo, da srečen si, 
čustvo tako ne boli,  

izkušnja moja pa je ta,  
da ni ljubezni brez gorja. 

 
Olga M. Kepic 
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Utrinki 
_____________________________________ 

 

Koncert ženskega  

cerkvenega pevskega zbora Kokra 

 
V soboto, 17. januarja so nas obiskale pevke iz Kokre. Veselili 
smo se jih, saj v januarju še nismo imeli nastopa. 
 

Pevke je vodila simpatična dirigentka. Vse so bile zelo lepo 
urejene. Že njihov izgled nam je bil zelo simpatičen in komaj 
smo čakali, da pričnejo s petjem. 
 
Pevke so pričele in mi smo se umirili, vse je utihnilo. Njihov 
repertoar pesmi je bil zelo raznolik. Vseskozi jih je spremljal 
pianist na klavirju. Posebno nas je s svojim petjem navdušila 
solo pevka. Njen glas je bil čudovit! 
 
Program je povezoval napovedovalec, ki nam je od vsake pesmi 
kaj povedal. Na koncu je prebral besedilo z naslovom Sveti 
večer, v katerem ena od takrat zaposlenih opisuje božični večer 
v gradu Turn leta 1962.  
 
Z nastopom smo bili zelo zadovoljni. Zahvalili smo se jim s 
skromnimi darilci in jih povabili naj še pridejo. Obljubile so 
nam, da se ob letu osorej zopet vidimo. 
 

IMM, stanovalka 
 

 

V Domu mi je lepo 
 
Avgusta je minilo štiri leta, odkar sem v Domu. Ta čas je minil 
zelo hitro. Bili so težki in lepi dnevi. V spominu so mi ostali 
samo lepi dnevi. Rada pomagam osebju na oddelku, saj se s 
tem tudi sama zamotim in mi čas hitreje mine. Rada pletem, 
prebiram časopise, rešujem križanke… V sobi sem sedaj zelo 
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srečna, saj imam novo sosedo, s katero se lepo razumeva. 

Lahko se tudi sama sprehajam po dvorišču, najraje grem do 
križišča. 
 
Upam, da bo v bodoče tudi tako lepo, kot je sedaj in da mi bo 
zdravje še dolgo služilo. 
 

Tilka Pokorn, stanovalka  
 

Upanje 

 
V dolini tihi je moj dom, 

nikoli od njega podal se ne bom, 
pod drevjem zelenim lenarim, sedim, 

pa gledam, poslušam, vsega se veselim. 
 

Ko zrem v nebo, pooblačilo se bo, 
takrat pa pri srcu mi je tesno, 
in kmet jadikuje in premišljuje,  
kaj vse se iz tega izcimilo bo. 

 
Voda dere, se ne ustavi, 

saj narava ve in tako pravi: 
»Potrpi, po dežju vse lepše bo!« 
Pa vendar, naj ji verjamemo!? 

 
R.F., stanovalka 

 

Sanje 
 

Rahlo in mirno se sprehajam  
po gozdu sem ter tja. 

Gledam gor, gledam dol,  

med drevjem zvezdice štejem, 
ena in dve in tri… ,  
dokler me spanec  

dokončno ne pripelje v deželo sanj. 
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Ko pa zjutraj zgodaj vstanem,  

sanje se razblinijo, 
sanje moje so postale nič, prav nič,  

a dobre volje je bilo le nekaj,  
saj celi dan obujala sem jih. 

 
R.F., stanovalka 

 

 

Pust 
 

Pojdimo, ulovimo pusta, 
da nam dece ne pohrusta, 
jopič rdeč, zelene hlače,  
v žepu razne ropotače, 

a na glavi dva roga, 
joj, pa kakšen nos ima. 
Brke take kot ščetine, 

bojmo se ga kadar zine, 
nas z dolgo šibo lopne, 
a če kdo se zakrohoče, 
brž ga čez kolena zvije, 

živo uro mu navije,  
tega ujame, ga pohrusta, 
le pustimo v miru pusta. 

 
Po spominu iz otroških let  

zapisala F.R., stanovalka 
 

 

 

 

http://www.google.si/url?url=http://www.gopixpic.com/520/-maske-od-pc-plastike-idealne-za-promociju-dostupne-i-iphone-5/http:||admin*eurimage-webshop*com|writePerm|ProductsFolders|133425|520|Shells*for*iPhone*4*&*4S*with*custom*patterns*07*jpg/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VE3KVLeWCIjNygPn44DQAg&ved=0CCAQ9QEwBjjIAQ&usg=AFQjCNHpakNWo1ZNny9gpFGJRwhrNlRWQQ
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Janez – vojak 
 

Bili so časi, ko so fantje morali služiti vojaščino. Tudi Janez je 

bil med njimi (na Gorenjskem je veliko Janezov). Treba pa je 

bilo ubogati komando! 

Nekega dne jih je komandant popisoval. Tudi Janez je prišel na 

vrsto.  

Pa ga je komandant vprašal: »Kok se pišeš?!«  

»Kok se pišem«, je odgovoril Janez. Komandant ga je večkrat 

vprašal in se celo razjezil ter mu zagrozil s kaznijo.  

Pa mu je Janez razložil: »Pišem se Janez Kok!« In tako naš 

Janez ni bi kaznovan.  

Ta vojak je moj sosed. 

M.K., stanovalka 

 

Tone Pavček: Dva Andreja 

Drejček-Nejček, mali možek 
velik komaj tri pedi: 

še se cmeri, se primeri, 
da v solzah, se izgubi. 

 
Kadar pa Andrej se smeje, 

zraste velik do neba. 
Sonce jaše, v duše naše 

trosi čistega zlata. 

 
 
 

Po spomin zapisala  
M.K., stanovalka 
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Luka – Matija 

 

Imam devet vnukov – pet deklet in štiri fante. To so: Polona, 
Urša, Luka, Matija, Lidija, Doroteja, Karla in Leopold. 

Minilo je že več kot sto petdeset let od prvega vlaka – pesnik 
France Prešeren ga je v pesmi imenoval »železna cesta«. 

Ko je pripeljal v Kranj prvi »hlapon«, so ga ljudje šli gledat. 
Čudno se jim je zdelo – na kakšen način se pelje, saj ni vanj 
vprežen niti konj, niti vol. Pa je uslužbenec pojasnil, da vlak 
vleče lokomotiva! 

Ah, so dejali gledalci – znotraj sta LUKA in MATIJA, ki vlečeta in 

mi jih ne vidimo. 

M.K., stanovalka 

 

 

 
Modro brati in kramljati – z Mestno knjižnico Kranj 

 
 

Deček v črtasti pižami 
John Boyne  

 

 
Nekega popoldneva, ko se je Bruno vrnil iz šole je v svoji sobi 
presenečen zagledal Mario – njihovo gospodinjsko pomočnico, 
ki je s sklonjeno glavo pospravljala stvari v velike škatle.  
»Kaj vendar delate?« je zaklical.  
Pa je prav tedaj zagledal svojo mamo. V njej je videl rešiteljico 

tega dogajanja. A je mirno odšla mimo njega v svojo sobo, kjer 
je tudi njej služabnik stvari zlagal v kartone. 
»Mama, mama, kaj se vendar dogaja?«  
A ona mu mirno pove, da se bodo preselili. Ker je očka tako 
naročil, to ne bo nič hudega. Dobili bodo drugo hišo.  
To je bilo presenečenje in uvod v drugo življenje mladega 
Bruna. 

http://www.zalozbamis.com/avtor/john-boyne/
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V novem domu sta skozi okno Gretine sobe – to je bila njegova 
tri leta starejša sestra, Bruno in Greta videla veliko ograjeno 
dvorišče, polno ljudi, med njimi tudi gručo otroških postav. Vsi 
so bili v sivo črtastih oblačilih in so počasi nekam odhajali. 
Začudeno sta spremljala dogajanje. Težko jima je bilo umakniti 
pogled in porajalo se jima je nešteto vprašanj.  
 
Bruno se je na hitro odločil in odšel po odgovor k očetu, ki se je 
hotel z njim po otroško pogovoriti. Bruno pa je hotel direkten 
odgovor o tem, kaj se tam zunaj dogaja in kam ljudje izginjajo.  
Oče pa je odločno zaključil pogovor, stal in ostrmel, ko je Bruno 

strumno s vojaškim pozdravom »heil Hitler« odšel skozi vrata.  
 
Zaprl se je v svojo sobo in njegove misli so bile nemirne, saj ni 
več razumel življenja okrog sebe, življenja katerega je moral 
živeti. Naslonil se je na stranico okna, kjer je lahko videl v 
daljavi dolgo železno ograjo, izza katere so se premikale gruče 
ljudi. Nihče mu ni vedel povedati, kaj se tam dogaja. Tako se je 
odločil, da bo to raziskal sam.  
 
Obul je težke čevlje, si ogrnil pelerino in se odpravil na 
raziskovanje. Dolgo je hodil ob ograji, ki je ni in ni bilo konca. 

Odločil se je, da bo nadaljeval prihodnjič in se utrujen vrnil 
domov. Drugi dan je prišel novi g. učitelj, ki naj bi njega in 
njegovo sestro učil zgodovine in druge pomembne stvari – 
dediščino prednikov, o deželi očeta… Bruna pa je bolj zanimalo 
raziskovanje tukaj in zdaj. 
 
Ponovno je odšel po poti ob ograji, se oddaljeval od hiše in  
radovedno pogledoval v daljavo, kjer se mu je zdelo, da vidi 
drobno pikico. Postajala je vse večja in nazadnje je bil pred 
njegovimi očmi droben deček v progasti obleki in s progasto 
kapo na glavi. Radovedno in vprašljivo sta se ogledovala.  

 
Bruno ga je pozdravil: »Jaz sem Bruno, kdo pa si ti?« »Jaz sem 
pa Šmuel,« se je s tihim glasom predstavil deček. Stik je bil 
vzpostavljen in vprašanj je bilo veliko.  
 
Šumel je bil iz Poljske, Bruno iz Berlina. Oba sta bila rojena na 
isti dan, istega leta. Res zanimivo, da sta oba zdaj tukaj, a na 
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različni strani bodeče žice.  

 
Čas je hitro minil in Bruno se je moral vrniti do svojega doma, a 
z obljubo, da naslednji dan spet pride. Tako sta se sestajala in 
spoznavala drug drugega in nekega dne je Šumel obljubil, da 
prinese črtasto obleko za Bruna, da bo šel lahko z njim onstran 
ograje in si sam vse ogledal. Šumel je res iz velike kopice starih 
oblek izbral najbolj primerno, čeprav je bila umazana. Bruno jo 
je le stežka oblekel. Svojo obleko je zložil na kupček, jo pokril 
in že je bil pripravljen na odhod.  
 
Pridružila sta se večji skupini, ki se je gibala po dvorišču gor in 

dol in prišel je ukaz samo za eno smer. Prišli so do stavbe, 
vstopili v njeno notranjost – tudi Bruno in Šumel. Naenkrat so 
se vrata zaprla, izhoda ni bilo!? Stisnila sta se skupaj in se 
izgubila v množici Poljakov… 
 
Ker Bruna ni bilo na večerjo, so preiskali vso hišo in okolico. 
Nazadnje so daleč ob ograji našli njegovo lepo zloženo obleko in 
privzdignjeno žico v ograji. Prišli so do spoznanja, kaj se je 
zgodilo Brunu, ki je bil večni raziskovalec in je s svojim novim 
prijateljem za vedno izginil v plinski celici! 
 

Zapisala M.P., stanovalka 
  
__________________________________________________ 

Besedila stanovalcev DSO Preddvor so objavljena 
brez poseganja v avtorsko delo. 

 
 

Prisrčno pozdravljeni!  
 

ga. Angela Grzetič, ga. Danijela Jelovčan,  
g. Vincenc Kenda, g. Milan Dujmović,  

ga. Marija Peklaj, ga. Frančiška 
Sevčnikar, ga. Antonija Bele,  

v enoti Naklo ga. Marija Kaltneker. 
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Druga obletnica aktivnosti in terapije 

s pomočjo psa v DSO Preddvor 
 

30.1.2013 sta nas prvič obiskala Stane in psička Katana iz 

društva Ambasadorji nasmeha in takrat smo začeli z 

aktivnostmi s pomočjo psa, ki smo jih kasneje nadgradili še s 

terapijo.  

V Preddvoru nas mesečno obiskujeta Irena in Iša - 

Ambasadorji nasmeha in Darja in Luna - Tačke pomagačke. 

Lani januarja so se omenjene aktivnosti razširile še v enoto 

Naklo, kjer nas 1-krat mesečno obiskujeta Irena in Aki in 

Vesna in Tobi iz društva Tačke pomagačke. 

Stanovalci se zelo veselijo tovrstnih srečanj… 

Katja Logar, fizioterapevtka 
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Projekt sofinancira EU. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko Programa razvoja podeželja 2007–2013, os LEADER), LAS Gorenjska košarica ter občine na 

območju LAS Gorenjska košarica. 

Kdor zaseje »garklc«, zaseje ljubezen … 

 

»Gremo v »garklc«« se je ob torkih in 

četrtkih dopoldne slišalo v Domu starejših 

občanov Preddvor – enota Naklo. In smo šli 

… Po beli krožni poti smo stopali do visokih 

gred. Spraševali smo se, ali je paprika že 

dozorela oz. ali bo mete dovolj, da iz nje 

naredimo sirup … 

Leto 2014 je bilo v Domu starejših občanov Preddvor – enota Naklo 

zaznamovano z »Garklcem«. Vključeni smo bili v LEADER projekt »Starostniki 

aktivno raziskujejo koristne organizme« oz. »Garklc«. Pri izvedbi projektnih 

aktivnosti so nam pomagale delovne terapevtke našega doma, strokovni 

sodelavci, dijaki in študentje Biotehniškega centra Naklo ter Občina Naklo. 

Poleg Biotehniškega centra Naklo so bili v projekt »Garklc« vključeni tudi 

stanovalci Doma Viharnik, Kranjska Gora in Občina Kranjska Gora.   
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Slika I: Učenci vrtnarskega krožka OŠ Naklo skupaj s stanovalci DSO Preddvor – 

enota Naklo prek igralnih kart »Igrajmo se Garklc« spoznavamo koristne 

organizme (arhiv BC Naklo). 

Predno smo lahko poprijeli za delo, smo se usedli v »šolske klopi« in spoznali 

osnove ekološkega vrtičkarstva ter pomen koristnih organizmov v našem vrtu. 

Na začetku lanske pomladi smo izdelali pitnike, ki so v »garklc« privabili 

raznolike opraševalce. Skupaj z učenci OŠ Naklo, ki so obiskovali vrtnarski 

krožek pod mentorstvom ge. Lidije Derlink, smo skozi družabne igre »Igrajmo se 

Garklc« spoznali škodljivce, ki jim tekne naš pridelek, ter koristne organizme, ki 

skrbijo, da škodljivcev ni preveč. Dijaki in študentje BC Naklo, ki obiskujejo 

naravovarstvene izobraževalne programe, so nam pomagali pri izdelavi 

»hotelov za koristne organizme« – privlačnih domovanj, ki sedaj v naš »garklc« 

privabljajo koristne žuželke.  

 

 

Slika II: Hotel za koristne organizme je napolnjen z različnimi naravnimi 

materiali. Pri delu nam pomagajo dijaki in študenti BC Naklo (arhiv BC Naklo). 

 

Čeprav smo v naštetih aktivnostih zelo uživali, pa smo vendarle komaj čakali na 

visoke grede, v katere bomo zasadili vrtnine in zelišča. V začetku poletja nam je 

željo uresničila skupina dijakov BC Naklo, izobraževalnega programa 

hortikulturni tehnik, ki so v sklopu zaključne projektne naloge pod 

mentorstvom prof. Toma Romška izdelali in zasadili 3 visoke grede. Na slovesen 
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dogodek ob prevzemu visokih gred in večjega hotela za koristne organizme smo 

povabili vse sodelujoče v projektu ter tudi svoje domače. Bilo nas je veliko. 

 

Slika III: Dijaki zaključnega letnika izobraževalnega programa naravovarstveni tehnik, BC 

Naklo, so pod mentorstvom prof. Nataše Kunstelj na vrtu DSO Preddvor – enota Naklo 

postavili velik hotel za koristne organizme (arhiv BC Naklo).   

V »garklcu« je bilo živahno tudi čez poletje. Pobirali smo pridelek, pridelana 

zelišča smo uporabili za pripravo čajev, namazov ter sirupov. Nikoli nam ni bilo 

dolgčas. 

 

Slika IV: Poglejte, koliko solate smo pridelali (arhiv DSO Preddvor). 
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S prihodom zime se je delo v »garklcu« za nekaj mesecev ustavilo, kljub temu 

pa stanovalci že načrtujemo spomladanske vrtnarske podvige.  

 

 

Slika V: Tudi drugo leto bomo šli v »garklc« (arhiv DSO Preddvor). 

 

Stanovalci DSO Preddvor – enota Naklo  

in Urška Kleč, koordinatorica projekta Garklc, BC Naklo 

_________________________________________________________________ 

 

Pozabljen čas 
1. del 

Dogodki v zgodbi so resnični, predvsem ljudski običaji. 

Žal pa s vse pozablja. 

Moj namen je bil: 

V besedi ohraniti običaje za naše naslednike! 

Presodite, če mi je uspelo? 

Avtorica: Olga M. Kepic 
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»Kako lep dan!« si je mislila gospodinja Marija, ko je v 

zgodnjem jutru stopila na prag domače kmetije v Sorici. 

Jutranje meglice so bile posejane pa jasnem nebu. Prelepi 

gorski vrhovi so žareli v svetlobi vzhajajočega sonca. Majhna 

vasica se je počasi budila v nov dan. Slišati je bilo kikirikanje 

petelinov, lajanje psov in zamolklo mukanje živine v hlevih. 

Posamezne hiše v vasi so se stiskale pod breg, kot bi iskale 

tisto malo ravne zemlje, na kateri so stale. Res, lepo novo jutro 

je oznanjalo, da se prebuja lep, sončen dan. 

Bila je nedelja. S Petrom sta bolj zgodaj vstala, da bosta prej 

končala jutranja opravila pri živini, ker je potem ob 9h maša v 

domači cerkvi.  

Ko je bilo delo opravljeno, sta sedla k skupnem zajtrku. Med 

jedjo sta se veselo pogovarjala. 

»Veš, Peter, danes se zelo veselim, ker bom spet lahko objela 

svojo sestro Urško in njenega sinčka Simona. Imam pa kar 

malo treme, ko bom kuhala za tako pomembno osebo, kot je 

njen mož Tine, eden vodilnih zdravnikov na internem oddelku 

kliničnega centra v Ljubljani. 

»Marjana, Marjana, saj veš, da v vseh naših hribih ni boljše 

gospodinje od tebe. Ne pozabi, kako ima Tine rad nadevana 

telečja prsa.! Pravi, da pripraviš tako dobra, da bi jih angelci 

jedli. Imam občutek, da se Rutarjevi pri nas zelo dobro 

počutijo. Malemu Simonu se obarvajo lička in zaiskrijo oči, ko 

pride iz našega hleva. Veš, tudi jaz se veselim prijetne nedelje! 

V naši hiši bo vsakdanjo tišino pregnal klepet in otroški živžav.« 

Marjano je zbodlo pri srcu, ko je Peter omenil otroški živžav. 

Kljub nekajletnemu prizadevanju, pri Zalokarjevih še ni 

otroškega kričanja. Vsi jo tolažijo, da je še čas za to, a njej leta 

hitro tečejo. Kmalu jih bo 25, Peter pa 30. 

Sklenila je, da bo svoje hrepenenje zaupala nebeški materi, pri 

maši se ji bo priporočila. 
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Vsi ljudje, ki so stali pred cerkvijo, so utihnili, ko sta se vhodu 

bližala Zalokarjeva, Marijana in Peter. V Sorici sta bila zelo 

priljubljena. Njuna kmetija je bila vzorna, urejena in napredna. 

Gospodar Peter je bil pripravljen na vse, kar je bilo za kmete 

novo, boljše. Vsi pa so ju imeli radi tudi zato, ker sta bila vedno 

pripravljena vsakemu pomagati. Bila sta poznana kot dobra 

plačnika. Kdor je pomagal pri Zalokarju, je dobil dobro plačilo in 

tudi dobro je bil pogoščen. Marjana je vedno poskrbela, da je 

bila miza polna dobrot. Tudi vaški otročaji so ju imeli radi. V 

njihovi hiši so vedno dobili kakšno sladko dobroto. Velikokrat 

sta bila krstna in birmanska botra, pa tudi priči na porokah. 

Njun način življenja je bil ljudem všeč in imeli so ju radi. 

Nešteto src je večkrat prosilo, da bi pri Zalokarjevih dobili to, 

kar so hrepeneče čakali – otroka. 

Po prijaznem pozdravu in nekaj besedah je Peter ostal zunaj pri 

moških, Marijana pa je z vsem spoštovanjem vstopila v cerkev. 

Sedla je na svoje običajno mesto in se zazrla v kip Marije z 

Jezusom. Goreče je prosila, naj ji nakloni postati mati. Zanjo se 

je čas ustavil, le prosila je, da se ji izpolni želja. Šele zvonček, 

ki je pozvonil za začetek maše, jo je spet vrnil v resničnost. 

Danes ni sledila dogajanju v cerkvi, vse je sprejemala 

avtomatsko. V njenem srcu je divjal vihar. Neštetokrat si je 

postavila vprašanje: Zakaj? Če je bolj spraševala, bolj je 

ostajala brez odgovora. Trdno je bila prepričana, da je ona 

nekje naredila napako. Toda, kje? Odgovora ni našla, srce pa je 

vedno bolj krvavelo. Njena vzgoja je bila taka, da je vedno 

sprejela svojo usodo z razlago: Tako mi je namenjeno, to 

moram sprejeti! Notranja bolečina pa je ostala. Bala se je, da bi 

postala zagrenjena in bi prizadela moža. Sklenila je,  da se bo 

prepustila usodi, potem pa bo, kar bo! Kot bi se zbudila iz sanj, 

se je spet vrnila v sedanjost. 

Maše je bilo konec, pred cerkvijo je poklepetala z ženskami in 

se opravičila, da se ji mudi, ker mora skuhati kosilo, ker bo 

prišla sestra Urška z družino. 
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Skoraj tekla je po bregu do ceste. Naenkrat jo je nenavadno 

stisnilo pri srcu.  

»No, kaj je zdaj to? Kakšna bolečina pa je to? Zdi se mi kot 

slutnja, da se bo nekaj hudega zgodilo. Joj, pa ja ne!« 

Ko je prišla domov, se je hitro preoblekla. Danes je hotela biti 

še posebej lepa, ker bodo prišli Rutarjevi. Z vsem jim je hotela 

pokazati, da živi dobro in je srečna. Oblekla je rožasto krilo in 

nežno roza majčko. Privezala si je tudi roza predpasnik, tak do 

pasu. Kot oglje črne lase pa je spletla v eno kito, ki je padala 

do srede hrbta. Saj je največkrat nosila kito ali rep, ker so jo 

dolgi lasje pri delu le ovirali. Saj bi jih že ostrigla, a je Peter 

tako oboževal dolge lase. Kako srečen je bil, ko jo je opazoval, 

ko si jih je krtačila. Večkrat ji je rekel: 

»Draga moja, tako lepe lase imaš, da izgledaš, kot deklica. Ne 

verjameš? Kako si mi všeč in kako rad te imam!« 

Kar huda je bila sama nase, ker so ji po glavi rojile take misli, 

namesto bi se hitro spravila h kuhanju. 

Goveja juha v velikem loncu, na robu štedilnika, je zelo počasi 

vrela. Nadevana telečja prsa so bila tudi že pripravljena, le v 

pečico jih je potisnila. Krompir je tudi že vrel. Solate je 

pripravila že zjutraj: zeleno, zeljnato s fižolom in rdečo peso. 

Hitro se je lotila še vinske omake. To ima tako rada Urška. Za 

pecivo pa je poskrbela že včeraj. Spekla je orehovo potico in 

nekaj orehovih kifeljčkov. Zjutraj je že spekla piškotno testo za 

rulado, zdaj jo le še namaže z jagodno marmelado in pomaže 

po vrhu s smetano. 

Vse delo ji je šlo hitro od rok. Skočila je še v hišo, kjer je bila 

že servirana miza. Vse je bilo na svojem mestu. Za pijačo bo 

poskrbel Peter. Videla ga je sinoči, ko je viski, vino, pivo, 

radensko in sok nalagal v hladilnik. Za trenutek je stopila k 

oknu in se ozrla na cesto, ki se je vila proti dolini. Ura je bila 

šele 11h in vedela je, da jih še ne bo. A vseeno je hrepeneče 

zrla dolino. Sploh si ni znala razložiti, zakaj jih danes tako 

hrepeneče čaka. 
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V tem trenutku je prišel Peter. Stopil je k njej in jo objel: 

»Ne vem kaj bi brez tebe! Moram te pohvaliti, kako lepo in hitro 

si vse pripravila. Veš, gledal sem te v cerkvi in bil hvaležen 

usodi, da te imam. Videl sem tvoje hrepeneče poglede, ko si 

zrla v nebeško mater. Marijana, boš videla, da bodo tvoje želje 

nekoč uslišane. Če pa le ne bova mogla imeti svojih otrok, pa 

bova kakšnega posvojila. Koliko sirot je na svetu in tudi za naju 

se bo kakšen našel. Tak, čisto majhen, star le nekaj dni, da ga 

bova lahko vzgojila, kot bi bil najine krvi. Prosim te, ljuba moja, 

ne žaluj preveč, da mi ne zboliš! Mi obljubiš?«  

Nič ni rekla, le usta mu je ponudila v dolg, nežen poljub. 

Oba naenkrat sta rekla: 

»Oh kako sva srečna, ker se imava tako rada. Da bi le to večno 

trajalo!« Hitro sta odšla vsak po svojih opravkih. 

V vaškem zvoniku je zazvonilo poldne. 

»Danes jih pa dolgo ni, saj so ponavadi točni,« je rekel Peter, 

»Zdaj nama ne preostane drugega, kot, da jih s kosilom 

počakava. Upam, da bodo kmalu ti!« 

Marijana je postajala vedno bolj nemirna. Hodila je po hiši, iz 

kuhinje v hišo, pa spet ven. Večkrat se je ozrla skozi okno in si 

mislila, da bo zdaj, zdaj zagledala njihov avto, močan BMW – 

jev terenec. 

 Olga M. Kepic 

 

 

Poslovili so se: 

ga. Alojzija Slapar, ga. Marija Arh,  
ga. Štefka Kepic, ga. Cecilija Pernuš,  

ga. Ivka Borec, ga. Ljudmila Pirc, ga. Ana Jaklič  
in v enoti Naklo ga.Frančiška Sekne.  
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Avtor Damijan Janežič, 

član Sekcije zgodovinarjev ljubiteljev pri Turističnem društvu Naklo  

vas ob stoti obletnici smrti vabi na predstavitev življenja in dela slovenskega 

kiparja, naklanskega rojaka, Radovljičana, Jožefa Pavlina ter odprtje razstave  

 

Sledi njegovega dela še živijo  

 
v torek, 10. februarja 2015, ob 18. uri v 

Gostilnici Kresnik na Kranjski cesti 2 v Naklem. 

 
 

Kipar, rezbar in kamnosek Jožef Pavlin (1875, Malo Naklo – 1914, Przemyśl v Galiciji na jugu Poljske) 

se je po osnovni šoli v Naklem preselil v Radovljico in postal učenec Janeza Vurnika mlajšega, nato 

pomočnik in končno njegov naslednik. Kot Vurnikov prvi pomočnik je sodeloval pri naslednjih 

pomembnejših delih: leta 1898 v radovljiški župnijski cerkvi pri izdelavi stranskega Marijinega oltarja, 

v romarski cerkvi sv. Vida na Brezjah, pri izdelavi kipov za veliki oltar sv. Vida in vseh stranskih 

oltarjih, oltar Srca Jezusovega je leta 1912 postavil že kot vodja Vurnikove delavnice, leta 1908 pri 

izdelavi vodnjaka in spomenika radovljiški rojakinji Josipini Hočevarjevi na Glavnem trgu v Radovljici, 

leta 1911 pri izdelavi glavnega oltarja Device Marije za romarsko cerkev v Novi Štifti pri Gornjem 

Gradu.  

Po Vurnikovi smrti leta 1911 je nasledil urejeno in cvetočo delavnico. Pod njegovim vodstvom je 

Vurnikova delavnica izdelala naslednja pomembnejša dela: leta 1912, za cerkev Žalostne Matere 

Božje na Breznici, spomenik ljubljanskega knezoškofa Janeza Zlatousta Pogačarja, leta 1913, za na 

pokopališče v Kamniku, nagrobnik pesniku in duhovniku Antonu Medvedu, istega leta opremo (veliki 

tabernakeljski oltar, škofov sedež, kupolo na stropu kapele …) za kapelo Svete Trojice v škofijski palači 

v Trstu, leta 1914 za stavbo Gimnazije na Jesenicah, plitve reliefe iz umetnega kamna, z upodobitvami 

dečkov obrti, za pročelje domače hiše v Radovljici, zgrajene leta 1907, pa leta 1909 kip slovanskih 

apostolov sv. Cirila in Metoda v naravni velikosti.  

  Damijan Janežič 

 

 

Razstava bo nato od srede, 11. februarja 2015, od 16. ure, ko bo tudi kratko 

predavanje avtorja o mojstru Pavlinu, do konca marca na ogled v Domu 

starejših občanov Naklo, na Stari cesti 63.  
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Vabilo na aktivnosti in dogodke 

v februarju - enota Preddvor 

  

 

Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o 

naslednjih aktivnostih: 
 
 

o telovadba  

o ročna dela  
o vadba Žoga Bend  

o vaje za spomin  

o Skupine starih ljudi za samopomoč  

o knjižnica 

o Biosinhron skupinska terapija   

o Zapojmo skupaj 

o križanka 

o molitvena ura  

o vadba s smovey obroči … 

------------------------------------------------------------------- 
PEKA PIŠKOTOV 
ponedeljek, 2. februar ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
»KARAOKE« 

sreda, 4. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
 »MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z 
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 11. februar ob 9.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic  
četrtek, 12. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
_________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 13. februar ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 

__________________________________________________ 
PUSTOVANJE z učenci podružnične OŠ Kokra 
torek, 17. februar dopoldne 
__________________________________________________ 
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TOMBOLA 

sreda, 18. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
POTOPISNO PREDAVANJE O JAPONSKI – g. Tomaž Hožič 
četrtek, 19. februar ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA  
Ambasadorji nasmeha – četrtek, 19. februar na oddelku G1 
Tačke pomagačke -  za datum se še dogovarjamo  
__________________________________________________ 
SREČANJE S STANOVALCI iz Doma Petrovo Brdo – 
predstavitev Žoga Benda 

ponedeljek, 23. februar ob 10.30 uri  
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 23. februar ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
sreda, 25. februar ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 25. februar ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G3  

__________________________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic  
četrtek, 26. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________  
KONCERT Vokalne skupine Kokr'čan pod vodstvom 
Ignaca Gorjanca 
četrtek, 26. februar ob 16.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

__________________________________________________________________________ 

Potopisno predavanje o Japonski – četrtek, 19. februar  

Utrip nekaj najbolj poznanih japonskih mest bomo spoznali preko treh letnih časov. 

Potovanje pričnemo jeseni v pokrajini Kansai v nekoč cesarskih mestih Kyoto in Nara 

ter danes tretjem največjem mestu, Osaki. Zimo bomo preživeli med stolpnicami in 

muzeji glavnega mesta Tokia, spomladi pa se sprehodili pod češnjami v njegovih 

parkih. Naše popotovanje sklenemo v nekoč cesarskem mestu Kyoto. 
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Vabilo na aktivnosti in dogodke v 
februarju - enota Naklo

 
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o 

naslednjih aktivnostih: 
 

o telovadba  
o ročna dela  

o vadba Žoga Bend 
o tombola, kviz, vaje za spomin  

o molitvena ura  
o peka piškotov, peciva… 

------------------------------------------------------------------- 
SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec 
ponedeljek, 2. februar in 16. februar ob 10.30 uri v delovni 
terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
MAŠA  
četrtek, 5. februar ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z 
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
ponedeljek, 9. februar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 

__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI –  
Tačke pomagačke 
torek, 10. februar ob 10.30 uri v delovni terapiji in fizioterapiji 
enote Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 11. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
OTVORITEV RAZSTAVE o Jožefu Pavlinu – »Njegove sledi 
še živijo«  ter predstavitev razstave in življenja 

naklanskega rojaka – g. Damijan Janežič 
sreda, 11. februar ob 16.00 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
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PUSTOVANJE z otroci iz vrtca Mlinček in harmonikarjem 

torek, 17. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
KONCERT pevskega zbora OŠ Naklo 
četrtek, 19. februar ob 16.00 uri v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom  
ponedeljek, 23. februar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo  
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s citrarko Francko Šavs 
torek, 24. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
___________________________________________________________ 

DRUŽABNE IGRE Z UČENCI OŠ NAKLO 
za datum se še dogovarjamo 
__________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

 

 

 
 

Pokaži  svoj najlepši, najboljši in  
najprijaznejši obraz, 

potem te ne bo težko imeti rad. 
 

Phil Bosmans 
 

_____________________________________________________ 
Prispevke zbrala in uredila 

Irma Čebašek, delovna terapevtka. 
Naslovna stran:    

Katja Logar, fiziorerapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec. 
Ni lektorirano. 
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