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Iskrene čestitke stanovalcem,  
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Iskrene čestitke stanovalcem,  
ki praznujete v juniju! 

 
 

g. Štirn Peter, 
g. Volčini Janez, 
g. Ojsteršek Peter, 
g. Snedec Janez, 

g. Železnikar Peter, 
ga. Rešetar Rugole Mara, 

ga. Šemrov Alojzija, 
g. Zupančič Damir, 
ga. Maleševič Jelka, 
g. Zadnikar Peter, 
ga. Kuhar Vida, 

ga. Bele Antonija, 
ga. Ferencek Pavla, 
ga. Knafeljc Pavla, 

ga Oblak Ivana,  
enota Naklo 

ga. Lavrič Pavla, 
g. Dodič Alojz.                   
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Vrtnice 
 

Vrtnica, ljubezni roža, 
kadar rdeče zažariš,  
vsako te oko poboža,  
ko v lepoti zadišiš. 

 

Ko rumeno zableščiš,  
nam izražaš ljubosumje, 
vseeno nas razveseliš, 

je prekrasno cvetje tvoje. 
 

Kadar bela si kot sneg, 
polna si nedolžnosti, 

sploh ne veš, kaj je greh, 
žariš v svoji skromnosti. 

 

Včasih modra kot nebo, 
občuduje te oko, 

v lepoti vsej se razcvetiš, 
nam srce razveseliš. 

 

V mnogih barvah zažariš, 
v različnih vonjih zadišiš, 

na steblu ostro trnje skrivaš, 
a lepot nam sto ponujaš. 

 
Olga M. Kepic 
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Utrinki 

_____________________________________  

Obisk Fatimske Marije Romarice 
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Družabno dopoldne s prostovoljci 

16. maja je  Dan prostovoljstva, mi pa smo imeli ta praznik že 
dan prej, v nedeljo, 15. maja. Obiskali so nas prostovoljci 
AmCham Ameriške gospodarske zbornice, Young Leaders Club, 
v okviru projekta družbene odgovornosti. 
 

Najprej so se nam predstavili, tako, da smo ugotovili, da 

prihajajo iz vse Slovenije. S 

sabo so imeli dva 

instrumentalista, ki sta nas z 

igranjem na harmoniko in 

bariton takoj spravila v dobro 

voljo. Igrali so lepe narodne 

pesmi po svoji presoji, nato 

pa še po naših željah.  

 

Prostovoljca, ki sta nam 

igrala, sta bila prav tako 

prijazna, kot njihova 

muzika. Da pa je bilo 

dopoldne še bolj pestro, 

so nam pripravili tudi 

srečelov. Dobitkov je bilo 

zelo veliko, tako, da 

nihče ni ostal praznih 

rok.  

Nato pa so nam še ponudili pecivo, ki so ga spekli sami ali njihove 

žene oziroma prijateljice. Razdelili so nam tudi kavo in ob 

prijetnem druženju se je razvila prijetna debata. Res smo bili vsi 

veseli in mislim, da tudi oni. Zahvalili smo se jim in jih povabili, 

da še kaj pridejo. 

                                                                   IMM, stanovalka 
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Medgeneracijsko povezovanje 
 

Navadno povezujemo starost in modrost, pravimo, da se lahko 

od starejših veliko naučimo – in res je tako. Tudi stanovalci Doma 

starejših občanov Naklo so v soboto, 9. aprila, z nami delili nekaj 

življenjskih modrosti, domiselnih komentarjev, pa tudi vprašanj.  

Člani Rotaract kluba Kranj smo se odpravili k njim na obisk in 

tokrat smo mi, mladi, z njimi delili nekaj svojega znanja in 

izkušenj. Naša članica Ana Bogataj je predstavila svoje potovanje 

po Indoneziji, pokazala čudovite fotografije in slikovito opisala 

navade in vsakdan Indonezijcev. Debate so zavile še nekoliko 

globje in končali smo pri pogovorih o razlikah v zdravstvu in 

šolstvu. Vsi smo bili presenečeni, da v Indoneziji domov za 

starejše občane ni – za starejše mora poskrbeti njihova družina, 

če je nimajo, pa pristanejo na cesti. Pa tudi na kopanje bi se 

morali navaditi, saj večji del Indonezijcev ne pozna tuša, ampak 

sedi v lavorju in se poliva s kozarčki vode; riž pa je praktično 

glavna jed vsakega obroka!  

Med predavanjem smo izvedeli še veliko zanimivih stvari, za 

zaključek tradicionalnega druženja pa je Luka, član Rotaract 

kluba Tržič Naklo, zaigral nekaj veselih pesmi na kitaro. 

Preživeli smo prijetno dopoldne in poslovili smo se z obljubo, da 

naslednje leto vrnemo.  

Ana Zupan, RAC Kranj 

 

 

Koncert skupine 

Pohodi me nežno, ne fušaj nadležno 
 
Prijetno nas je presenetila skupina pevcev z lepim imenom - 

Pohodi me nežno, ne fušaj nadležno. Že samo ime skupine je bilo 

zanimivo, zato smo bili še bolj presenečeni, ko so prišli na oder 

mladi upokojenci. Med njimi je bil tudi bivši direktor našega 

Doma g. Starc. 



7 
 

Pripravili so nam raznolik program pesmi. Nekaj je bilo starih, že 

skoraj pozabljenih, a smo skoraj vse še poznali, tako, da smo 

tudi mi zraven prepevali. Vmes nam je pevec povedal nekaj 

vicev, gospa pa lep skeč. Koncert je povezovala pevka s še 

posebno prijetnim glasom. Zapeli so tudi Avsenikovo in Slakovo 

pesem, na koncu pa skupaj z nami Mi se imamo radi.  

Hitro nam je minil čas, poslovili so se; mi pa smo se jim zahvalili 

za obisk, z željo, da naj nas še obiščejo.       

IMM, stanovalka 

 

Pa se je oglasila pri nas pevska skupina s posebnim imenom  

Pohodi me nežno, ne fušaj nadležno.  

Naša dnevna soba se je napolnila in z velikim zanimanjem smo 

pričakovali nastop pevcev, ki so se razvrstili pred nami. Gospa 

nas je s prijaznim nastopom pozdravila, predstavila svoj pevski 

zbor in že se je oglasila lepa pesem, ki nam je bila vsem mladim 

in malo bolj mladim poznana in smo skušali pomagati pri 

izvajanju in dobri volji, ki je vedno dobrodošla.  

Lepe pesmi in šale za dobro voljo, vse to je bilo njihov nastop, ki 

smo ga bili veseli in za trenutke srečni. Saj to je bil njihov namen! 

Srčno povabljeni še drugič! 

P.M., stanovalka 

      

 

 

 

Izlet na Brezje z 

obiskom sv. maše                                               

 

 

    Nastop Žoga Benda na Paradi učenja v Kranju 
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Obisk stanovalcev enote Naklo v vrtcu Mlinček – 

ogled igrice Poka Polonica 
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Potovanje po Islandiji 

 
Islandije je dežela največjega vulkanskega otoka, prepletena z 
izročilom Vikingov, ki so prvi ljudje, ki so stopili na to zemljo, jo 
posvojili in naselili. V osnovi je dežela mogočnih vulkanov in 
ledenikov. Gejzirji in veliki slapovi so obdani s črnim kamenjem 
lave, termalnimi tolmunčki in geotermalnimi vodami. 
 
Glavno mesto Reykjavik so v 9. stoletju imenovali Dimni zaliv, 
ker se je iz tal dvigala para in dimila okrog sebe. V zdajšnjem 
času pa je vroča voda napeljana po ceveh in ogreva celo mesto, 

kjer danes živi več kot polovica vseh Islandcev. 
 
Reykjavik – glavno mesto Islandije je polno znamenitosti; imajo 
največjo cerkev v Islandiji s stolpom visokim 73 m, ogledali smo 
si stari del mesta s hišicami zgrajenimi izpred 100 in več leti, 
muzej starih skulptur, narodni muzej poln lepih starih 
predmetov. 
 

 
 
Predzadnja točka našega pohajkovanja je bilo srečanje s kiti. V 
lepem sončnem vremenu na majhnih mirnih valovih smo se za 
ladjo približevali njihovemu prebivališču, ki ga je na širokem 
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morju težko najti. A kapitan je  usmerjal ladjo z mirno roko in jo 

pripeljal v pravo smer. Vsi smo na široko odprli oči in iskali med 
bleščečimi morskimi valovi. Z vzkliki so prvi očividci opozorili še 
ostale na nenaden piš vode iz morja, ki naj bi oznanil, da blizu 
nas plava kit! Vsi smo se zbrali na eni strani in uboga ladjica je 
komaj zdržala ta hud pritisk. Spomnila sem se na zgodbo, ko se 
je barčica prevrnila in vsi potniki so plavali v morju, kit pa jim je 
ušel. Naš kit pa je zdržal naše navdušenje in veselo zaplaval 
naokrog, potem pa se je umaknil v svoj morski raj.  
 
Bili smo veseli in še naprej strmeli na desno in levo za še kakšen 

trenutek srečanja.  
P.M., stanovalka  

 

 

 »Tam kjer murke cveto, tam kjer ptički pojo, …« 

  

 

V Sloveniji uspevajo tri vrste murk in to: kamniška murka, rdeča 
murka in črna murka. Murke uspevajo na kamnitih pobočjih v 
Kamniško – Savinjskih Alpah, Karavankah in Julijskih Alpah. V 
nižjih legah se socvetja murk odpirajo že konec maja, na 
posamezne cvetoče primerke pa naletimo v visokogorju še konec 
avgusta. Omamni cvetovi murk po vaniliji pa spominjajo na 
sorodstvo s tropskimi orhidejami.  

http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/mnigr260620102.jpg
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Črna murka ima škrlatno rdeče cvetove in 
pri polnem razcvetu okroglo socvetje. 
Uspeva v Julijcih in Karavankah, najdemo 
pa jo tudi v Škofjeloškem hribovju, na vrhu 
Blegoša in Ratitovca.  

 

Kamniška murka, njeno klasično 
nahajališče je na Krvavcu. Ker uspeva 
samo v Karavankah in Kamniško 

Savinjskih Alpah in je edina v družini 
slovenskih orhidej. Za kamniške murke so 
poznane številne barvne od bele, in redke 
rumene, temno rožnate in oranžne. 
Kamniška murka se večkrat križa z 
navadnim in dehtečim kukovičnikom, ki 
cveti ob istem času. 

 

Rdeča murka ima izrazito valjasto 
socvetje in je rdeče barve. Pojavlja 
se v Julijskih Alpah in na Snežniku. 
Prav snežniška rdeča murka je 
nekaj posebnega, saj se po barvi in 
cvetu nekoliko razlikuje od tiste v 
Julijcih. 

Murke so v Sloveniji zaščitene od 

leta 1922 in sodijo med prve pri nas 

zavarovane rastline.  

 

»Slavne murke« je spesnil Slavko Avsenik v naslednji pesmi:  

Tam kjer murke cveto, 
tam kjer ptički pojo, v lepi Dragi, 

tam kjer encijan plav 
ves prešerno bahav nežno vabi. 

 

http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/mnigr260620103.jpg
http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/mnigr260620106.jpg
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V to dolino zeleno  

me vleče tako kot v nobeno, 
v njej avrikelj prijazno obdaja  

pozdravlja me s srajčko rumeno. 
 

A z visoke pečine grad Kamen 
obuja spomine, 

spomni Pegama se, se smehlja  
in si misli "Vse mine". 

 
Ta dolina zelena, s krvjo prepojena,  

oj Draga, 
te vedno bom ljubil,  
nikoli pozabil ne bom. 

 
Ivana  Marinšek, stanovalka 

 

 

Moje srečanje z žirafo 

 
Od tega dogodka je že kar nekaj let, pa se ga še dobro spomnim. 

 
V moje domače mesto je pripotoval cirkus. To je bilo objavljeno 
na plakatu v mestu. Pisalo je, da si dopoldne lahko ogledamo 
živali. Cirkus je bil nastanjen na dvorišču bivše vojašnice.  
 
Že drugi dan sem šla na ogled živali. Videla sem slone, tigre in 
še več drugih. Mojo pozornost je pritegnila žirafa, ki je še nikoli 
nisem videla v cirkusu. Zagledala sem jo že od daleč, ker je bila 
tako visoka. Mislim, da je v višino  merila več kot štiri metre. 
Približala sem se ji. Smukala je listje z drevesa. Ko me je opazila, 

je prenehala jesti in na moje začudenje sklonila glavo in 
razkoračila noge, kot da nekaj prosi. Visoko sem stegnila roko in 
jo narahlo popraskala po glavi. Videti je bilo, da ji je to zelo všeč. 
Ko sem odhajala od nje, sem pomislila, če bom še kdaj imela 
priložnost jo videti tako od blizu. Šla sem nazaj k njej in ko me 
je zagledala je zopet sklonila glavo, zdelo se mi je, da še nižje. 
Sedaj sem jo z obema rokama božala po glavi in to kar nekaj 
časa. Izgledalo je da ji je zelo ugajalo.  
 



13 
 

Čudila sem se, da je pustila tujemu človeku, da se je je dotaknil. 

 
Ta doživljaj mi bo ostal za vedno v spominu. 
 

E.M., stanovalka 

 

 

Konec vojne 

 
Vojna se je končala, ko sem bila stara 13 let. Spominjam se, da 
smo v scepljena drva skopali luknjo, da bi tam shranili slanino, 
ker smo se bali, da nam jo bodo pobrali. Takrat je domov prišel 
ata in rekel, da ni potrebno več skrivati hrane, saj je vojne konec. 
 

L.V., stanovalka 

 
Ko se je vojna končala smo bili zelo veseli. Vendar tudi če smo 
imeli denar še dolgo potem ni bilo mogoče kupiti ne sladkorja, 
ne soli, ne kvasa, ne mila. 

A.J., stanovalka 
 

 

 

Lačna žena 

 
Jest in moja žena Urša šla na Bled sva tja k Petran, jedla je kot 
mula turška: 5x vampe, 4x golaž, 3x župco, 2x sir… Mislil sem, 
da moja ženka dala bo že večni mir, kar mi pravi prav počasi: 
»Majne liber Frichel, kup mi še en šnicel, pa še liter vina, da bi si 
bom grlo dol splaknila.« 
 

M.D., stanovalka 

 
Suhe ribe 

Vse svoje življenje sem bila trgovka. V tem poklicu sem zelo 

uživala. So se pa tekom let seveda dogajale bolj in manj prijetne 

stvari.  
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V času klasičnih trgovin je v našo trgovino redno zahajal tudi lepo 

urejen, prijeten, samski moški. Značilno zanj je bilo, da je vedno 

kupoval novitete, torej, vsako stvar, ki je na novo prišla na police 

trgovine.  

Najbrž starejši še dobro veste, da so se včasih damski vložki 

zavijali v papir, da se ni videlo, da so to vložki. Prodajalke smo 

tudi vedele, da so ljudje zanje uporabljali različna imena.  

Nekega dne sem stregla stranko, za njo pa je v vrsti čakal ta 

gospod. Stranka je med drugim želela tudi dvoje »suhe ribe«. 

Šla sem v drug prostor, zavila vložke v papir in jih prinesla na 

pult. Gospa je plačala nakupljeno, se poslovila in odšla. Nato sem 

pozdravila tega gospoda in ga vprašala, kaj želi. Želel je kilogram 

črnega kruha in ene »suhe ribe«. Seveda sem vložke zopet lepo 

zavila in jih prinesla na pult. Gospod se je zahvalil, plačal in odšel. 

Že med samo strežbo sem komaj zadrževala smeh. Ko je odšel, 

sem odhitela v drug prostor, da sem se lahko od srca nasmejala. 

Ni minilo niti pol ure, ko se je možakar s paketom vrnil. Smeje 

je dejal, da sem si ga dobro privoščila. Jaz pa sem mu povedala, 

da imajo v naši trgovini stranke vedno prav in da upoštevamo 

vsako njihovo željo. 

Na ta račun smo se z možakarjem nasmejali vsakokrat, ko je 

vstopil v trgovino. Še to: novitete pa je ta gospod še vedno 

kupoval. 

Zlata Rozman, stanovalka 
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Modro brati in kramljati 
  Bralna srečanja z Mileno Enci 

    iz Mestne knjižnice Kranj  

 
 

Angelo Cerkovnik – Blisk 
 

Zgodba o konju – Zelo enostavno se nam dozdeva, če hočemo 
živalim priznati le toliko razumskega ravnanja, kot jim sami 
določamo in priznavamo, saj v resnici je le najmanjši del 
živalskega bistva. Konj ima dar opazovanja in občutja. Spominja 
se, tudi presoja, občuti dobro ravnanje in zlorabo svoje moči. 
Spomin pri konju je presenetljiv in pogosto prekaša človekov 
spomin. 
 
Na začetku tega stoletja je srednje velika vas Črna Draga 
obsegala okoli 80 kmečkih gospodinjstev in vse kar spada k vasi 
– župnišče, šolo, trgovino, gostilne kar tri in dva obrtnika - 
Florjana Badura, ki je opravljal ključavničarska dela in znanega 
mizarja Lovra Groma.  
 

Kovaču je bolezen njegove žene, ki jo je več let zaman zdravila, 
nazadnje položila v grob, a Florjanu so vse tegobe spodnesle tla 
in ostal je brez vsega. Oderuški trgovec mu je zarubil hišo, 
njivice, gozd in kovačijo. Ostala mu je le kobila Bistra, 
zapravljivček, sedlo in nekaj malega denarja. Odločil se je, da 
odide v Ameriko, zato je moral prodati kobilo in zapravljivčka, da 
je lahko plačal karto za ladjo. Lovro Grom je imel pod palcem 
gotovo kaj denarja, saj je bil priden in skrben. Stan je imel v 
manjši županovi lesenjači. Župan bi rad kupil Bistro od Florjana, 
a je bil grob, konje je pretepal in slabo skrbel zanje. Zatu mu 

Florjan ni hotel prodati svoje kobile. Iskal je boljšega gospodarja 
zanjo. Lovro bi ga rad razveselil in odkupil Bistro z vozom, a kam 
naj ju spravi, ko nima hlevčka. Spomnila sta se na Videta 
Škrjanca, ki je bil tudi njun dober prijatelj in rad je imel konje. 
Morda bi on odkupil Bistro.  Videtov kratkohlačni sinko se je tudi 
oglasil in bil navdušen nad tako lepim konjem. Le ata, ki je moral 
plačati je še premišljeval, ker to pač ni bilo v palnu nakupov. Pa 
vendar so udarili v roko in odšli v hišo na kozarček Škrjančevega 
jabolčnika. Florjan se je poslavljal od Bistre rekoč, da pač ne vidi 
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druge poti iz svoje nesreče, a bil je prepričan, da bodo za konja 

dobro skrbeli. Res je bilo tako in vsi so bili zadovoljni.  
 
Ko je župan iz jeze in sovražnosti odpovedal Lovrotu stanovanje 
in tudi delavnico, so se prijatelji dogovorili, da bo Lovro vzel v 
najem manjšo lesenjačo, katere Škrjančevi že dolgo niso več 
uporabljali. Potrebno jo je bilo popraviti in usposobiti za bivanje, 
kar je Lovro dobro obvladal in tako je imel stanovanje in 
delavnico. Ko pa je Bistra dobila prvega žrebička Bliska, je ta dal 
novo veselje in življenje vsem, ki so živeli na Škrabčevini. 
 

(se nadaljuje) 
Povzetek prebrane knjige napisala  

P.M., stanovalka 
   

 

    

Pozabljen čas - 17. del 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Življenje pri Zalokarjevih se je zelo spremenilo. 

Vse se je vrtelo okoli dvojčic in več ljudi je prihajalo k njim. 

Zadnje čase je bil tudi Marko večkrat pri Nataši. Ker je bil pošten 

in prijazen, so ga kmalu vsi imeli za domačega. Kadar so imeli 

kakšno večje delo, je tudi on rad priskočil na pomoč. 

Najsrečnejša pa je bila Nataša. Z Markom sta se imela zelo rada 

in čakala sta le še na Markovo diplomo, potem se bosta pa kmalu 

poročila. Marijana se je tega kar bala, saj je na Natašo računala, 

ko bo Simon šel v vrtec, bo pa skrbela za dvojčici. Vedela je, da 

bo po poroki Nataša odšla v dolino z možem in temu ni hotela 

nasprotovati. Sklenila je, da se bo ob prvi priliki pogovorila z 

Natašino sestro Majo. Ampak časa za pogovore je imela vedno 

manj, saj so jo otroci polno zaposlovali. Najhuje je bilo takrat, 

ko ena od dvojčic ni spala in je zbudila še drugo, največkrat pa 

tudi Simona. 
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Prišel je september in Simon je šel prvič v vrtec. Kako se je 

pripravljal cel teden! 

Dobil je majhen nahrbtnik, da je vanj naložil vse, kar bo vzel s 

seboj. 

Nataša mu je priporočila, naj si izbere igračo, s katero bo v vrtcu 

spal. Medvedka, ki je spal z njim doma, ni hotel vzeti. 

Rekel je: »Če ga slučajno pozabim v vrtcu, potem pa doma ne 

bom  mogel zaspati. Pa še njega bil bilo strah med drugimi 

igračami.« Izbiral je in izbiral med množico igrač in nazadnje 

izbral lepo, sivo muco. Po Natašinem nasvetu, ji je izbral tudi 

ime. Rekel je, da bo Liza. 

Napočil je trenutek, ki ga je Simon komaj čakal. Pripravljen je 

čakal, da se z Natašo odpeljeta. Kot bi bil njegov odhod zelo 

pomemben, se je takole poslovil: 

»Jaz zdaj grem! Mami ti zelo pazi na moji sestrici, ti, ati, pa 

poskrbi za živali v hlevu, pa še na moje poglej, da jim ne bo 

dolgčas. Nič ne bodite žalostni, saj kmalu pridem nazaj! Pa ne 

pozabite priti pome! Vsem skupaj adijo!« 

Skobacal se je na zadnji sedež Natašinega avtomobila. Še 

pomahal je in odpeljala sta se. 

»Veš, Marijana, iz našega Simona še kaj bo. Saj govori, govori, 

kot bi bil odrasel, pa šele pet let ima! Vrgel se je po svojem očetu. 

Tudi Tine je bil brihten in sposoben mož. Zdi se mi, da je vse 

podedoval po njem.« 

»Prav imaš, tudi jaz mislim tako. Vse najboljše je pobral od 

Tineta, ki je bil zelo sposoben zdravnik.« 

Kmalu se je Nataša vrnila. Povedala je, da je Simon pogumno 

vstopil v vrtec, ko pa je bil med otroki, je ostal brez besed. 

Gledal je proti Nataši s solznimi očmi, a je ostal na mestu, ni 

pritekel nazaj. 

Ko je to pripovedovala, je ona imela solzne oči. Bilo jo je sram 

pred Marijano in Petrom, zato je stekla ven. 



18 
 

»Ali vidiš, kako ima rada našega Simona? Dobro, da bo imela 

delo z dvojčicama, če ne bi ji bilo preveč hudo. V teh letih, se je 

med njima razvila posebna ljubezen, ki se je zdaj pretrgala.« 

Marijana je moževemu razlaganju pritrdila, še sama bi kaj 

pristavila, če se spet ne bi oglasila Ana. 

»Joj, ta moja Ana, se pa kar naprej pritožuje. Nič ji ni všeč, vedno 

nekaj hoče, čisto drugačna je od Jane. Kot ne bi bile sestrici!« 

Kot običajno, se tudi zdaj Ana ni hotela umiriti prej, dokler je 

mami ni vzela v naročje. Ko jo je pričela rahlo zibati, je zaspala. 

Ko jo je položila v posteljico, je spet začela jokati. 

V sobo je vstopil Peter: 

»Zakaj pa spet joče? Jo kaj boli, je lačna ali le razvajena?« 

»Ne vem, dragi moj, a res se mi to njeno jokanje zdi zelo čudno, 

kot bi me hotela izsiljevati. Premišljevala sem, da se bom o joku, 

morala pogovoriti z zdravnico. Zelo čudno se mi zdi, da bi takole 

majhen dojenček, z jokom izsiljeval? Mogoče so pa dvojčki 

drugačni? Ja, ja, o vsem tem se moram pogovoriti z otroško 

zdravnico. Saj bom šla kar k Simonovi, naj imajo vsi trije eno. 

To mi bo lažje!« 

Po kosilu je Nataša odšla po Simona v vrtec. Ko je stopil iz avta, 

je začel pripovedovati: 

»Mamica, ati, sploh ne vesta kako je v vrtcu. Danes smo se 

spoznali. Moja vzgojiteljica je Tadeja, pomaga pa ji Tina. Obe sta 

prijazni. Tina me je kar pestovala. Pa koliko igrač imajo, tudi moji 

Lizi je bilo tam všeč. Punčke so se kar teple zanjo, tako jim je 

bila všeč. Komaj sem jo dobil, preden sem šel domov.« 

Še bi klepetal, a oglasili sta se dvojčici.  

Simon je stekel k njima, mami je pa zavpila za njim: 

»Simon, pusti ju, da ne bi katere dvignil iz posteljice! Premajhen 

si še in lahko ti sestrica pade iz rok. To bi bilo strašno!« 

»Mami, saj jima bom dal dudke! Saj vem, da ju ne smem dvigniti. 

Ko bom pa zrasel, ju bom pa lahko pestoval?« 
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»Ja, ampak, ko boš zrastel ti, bosta zrasli tudi Ana in Jana. Vsi 

boste zrasli in potem ne bo več potrebno, da bi jih pestoval.« 
 
Dnevi so tekli, otroci so rastli, pri Zalokarju se je življenje nekako 
umirilo. Peter, gospodar, je skrbel, da je kmetija cvetela in 
prinašala denar za dobro življenje. V hlevu mu je pomagal Matija. 
Jera je še vedno kraljevala v kuhinji in skrbela, da nihče pri hiši 
ni bil lačen. 
Marijana, gospodinja, je skrbela za nabavo hrane, obleke in 
vsega potrebnega. Njena glavna skrb pa so bili otroci. 
Pri delu ji je pomagala Nataša, ki je zdaj imela čas tudi študirati. 

Pri tem jo je zelo vzpodbujal njen fant Marko. 
Na sprehode in krajše izlete sta Nataša in Marko jemala tudi 
Simona. Ko so se vrnili je Simon spet kaj novega izvedel. Včasih 
tudi novo pesmico ali kratko recitacijo. V njuni družbi je bil zelo 
rad in nikoli mu ni bilo dolgčas. 
Največ dela pa je bilo z dvojčicama, ki sta rasli in se dobro 
razvijali. 
Veliko dela je z njima imela mami. Včasih bi brez Natašine 
pomoči, kar vse skupaj pustila. 
 

Posebno Ana je bila zelo naporna. Vedno je jokala, hotela prva 
jesti, se prva kopati, previti, napraviti in še in še. 
Vse to je Marijano že začelo skrbeti. Ko je šla z obema na 
preventivni pregled, se je odločila, da bo o tem vprašala sodnico. 
Z njo je šla tudi Nataša, da je skrbela za Jano. Ana tako ni 
potrdila drugega, kot mamico. Ob vsakem drugem se je drla, kot 
bi jo dajali iz kože. 
 
Z obema sta vstopili k zdravnici. Najprej je pregledala Jano, ker 
je bila mirna in pridna. Rekla je, da je z  njo vse v redu. 
Nataša jo je odnesla v čakalnico in jo tam tudi oblekla. 

Zdravnica je potem pregledovala Ano. Ta je bila zelo nemirna in 
cmerava. Mami je potožila zdravnici, kako hoče biti Ana vedno 
prva  pri vsem, drugače pa joka. Vprašala jo je, če jo deklica že 
izsiljuje. 
»Veste, gospa, pri dvojčkih se rado zgodi, da eden živi na račun 
drugega, če mu ne uspe, pa izsiljuje vse. Običajno mu to uspeva, 
zato moramo biti pri tem zelo previdni. Tako obnašanje z 
otrokom lahko raste in je vedno hujše. Ko odrastejo, se to 
spremeni v nevoščljivost in življenje na račun svojega brata ali 



20 
 

sestre. Obnašanje vaše Ane je treba spremljati. Vi pa ji morate 

doma izsiljevanje večkrat preprečiti in prednost dati Jani. Samo 
to morate previdno menjavati, da Ana svoje sestrice ne bo 
zasovražila. Pri vzgoji morate biti dosledni! Če vam kaj ne bo 
jasno, me pa pokličite ali pridite. Saj res, kako pa gre Simonu? 
Je vse v redu?« 
 
»Ja, zelo priden in pameten fantič je. Zelo rad ima živali in delo 
na kmetiji. Zdaj je začel hoditi v vrtec in zelo dobro se počuti. Za 
vse to moramo biti hvaležni naši Nataši, ki je veliko naredila za 
njegov razvoj. Zelo rad nas ima vse in niti sanja se mu ne, od 

kod je prišel. 
No, saj midva nimava namena, da bi mu kdaj povedala. Zakaj bi 
trpel, če ni treba?« 
»Zaenkrat je tako prav! Kako pa se bo življenje obrnilo, pa ne 
vemo! Če boste ugotovili, da je potrebno, mu boste pa enkrat 
povedali!« 
Marijana se je hvaležna poslovila od prijazne doktorice. 
 
Zvečer, ko se je življenje umirilo, otroci zaspali, starša pa tudi 
legla, je bil tisti čas, da se pogovorita o marsičem. Žena je 

povedala, kaj ji je rekla zdravnica o Ani. 
»Veš, tudi jaz sem marsikdaj opazil, kako sta naši dvojčici 
različni. Ana hoče vedno biti v središču pozornosti, vedno hoče 
biti prva, Jana pa je njeno živo nasprotje. Tiha, potrpežljiva, zelo 
malo joka, hitro je zadovoljna. 
Ali ni čudno, skupaj sta od prvega dne, devet mesecev sta se 
skupaj razvijali, skupaj se rodili, pa še in še, pa sta tako različni, 
kot dan in noč. 
Kar ne morem verjeti, a res je tako. Večkrat me prav zaskrbi, ko 
pomislim, kaj bo, ko odrasteta?« 
 

»Jaz pa večkrat razmišljam o svoji rodbini. Rada bi ugotovila, če 
je bil tam kakšen posebnež. Vedno znova pa se ustavim pri teti 
Mici. To je bila sestra moje mame. Imela je cel kup moških, ko 
pa je nanesla beseda na poroko, je z vsakim prekinila. Vedno je 
ostala sama. Ko je bila že v letih, pa se je podala na neko 
potovanje, od koder se ni vrnila. Po celem svetu so jo iskali, a 
nihče še do danes ni ugotovil, kje je. Sploh ne vedo ali je živa, 
ali mrtva. Zdaj bi morala biti stara tam okrog 80 let. Veš, da me 
skrbi!« 
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»Počakajmo, da bomo videli, kako se bo vse skupaj odvijalo! 
Opazili smo, da Anino vedenje ni običajno. Zdaj pa moramo biti 
pozorni! Če se bo to še nadaljevalo, bomo pa ukrepali. Saj je zdaj 
že polno zdravnikov, ki se ukvarjajo s takimi ali podobnimi 
primeri. Zdaj pa se umiri in zaspi, saj ne veš, koliko časa bo še 
mir, da se katera od dvojčic ne bo oglasila!« 
 
Stisnila se k možu in kmalu jo je spanec zazibal v pozabo. 
 
 (se nadaljuje)                                                

 Olga M. Kepic 
 

 
 

Prisrčno pozdravljeni: 
 

g. Karel Colnarič, g. Peter Ojstršek,  
ga. Ivana Srečnik, g. Valentin Maček,  

ga. Frančiška Jankovič; 
 

v enoti Naklo  - g. Milan Šmitek,  g. Štefan Šetina,  
g. Jože Arzenšek, ga. Kristina Intihar,  
ga. Ana Ahčin, ga. Stanislava Jerman. 

 
Poslovili so se: 

 

g. Stane Žerovnik, ga. Pavla Zamlen,  
g. Franc Šparakl - odšel domov,  

ga. Stanislava Tičar - odšla domov,  
ga. Karolina Groše,  

ga. Ivana Trelc - odšla v drug Dom; 
v enoti Naklo - ga. Darinka Podlesnik - odšla domov,  

ga. Marija Turk, ga Ljudmila Sušnik. 
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Aktivnosti in dogodki v juniju 

- enota Preddvor - 

  

 

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

o telovadba – od ponedeljka do petka 
o glasbene urice z Aleksandro, študentko muzikologije - 

ponedeljek 

o ročna dela – ponedeljek in četrtek 
o vadba Žoga Bend – ponedeljek oz. sreda 
o vaje za vadbo spomina oz. skupinsko reševanje križanke - 

petek 

o skupine za samopomoč - torek 

o knjižnica - sreda 

o BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek  

o šah - sreda 

o biljard – torek, četrtek  

o molitvena ura - petek 

o računalniške urice – ponedeljek, sobota 

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali  (Ambasadorji nasmeha 

in Tačke pomagačke) 

o obisk prostovoljcev iz OŠ Preddvor 

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 

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

OGLED FOTOGRAFIJ S POTOVANJA PO ISLANDIJI – 
stanovalka ga. Praznik 
četrtek, 1. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 

__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI -  
Bralna srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
sreda, 9. junij ob 9.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
UMOVADBA – delavnica v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja – Ljudska univerza Kranj 
četrtek, 9. junij ob 9.30 uri v delovni terapiji  
__________________________________________________ 
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MAŠA 

petek, 10.junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru v 2. nadst. ND 
__________________________________________________ 
PIKNIK S SVOJCI 
sobota, 11. junij ob 11.00 uri v parku 
_____________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 20. junij ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih 
sreda, 22. junij 

__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
sreda, 22. junij ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
___________________________________________________________ 

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 22. junij ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
KULTURNI PROGRAM DU Sovodenj 
četrtek, 30. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 

__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 

 
Aktivnosti in dogodki v juniju 2016 

– enota Naklo -  

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 

o pogovorna skupina s Petro - sreda 

o BioSinhron skupinska terapija - četrtek  
o molitvena ura - četrtek 

o ročna dela - petek 

o Gremo v garkl'c« z Mihom, študentom hortikulture 

o družabne igre 
------------------------------------------------------------------- 
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NASTOP otroške folklorne skupine Pastirček iz OŠ Simon 

Jenko Kranj 
sreda, 1. junij ob 16.30 uri v avli enote Naklo 
_____________________________________________ 
MAŠA  
četrtek, 2. junij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI 
Bralna srečanja z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
ponedeljek, 6. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 

SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec  
ponedeljek, 13. junij in ponedeljek, 27. junij ob 10.30 uri v 
delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI - Tačke 
pomagačke  
torek, 14. junij ob 11.00 uri v fizioterapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP Plesne skupine Skokice iz OŠ Naklo 
sreda, 15. junij ob 16.30 uri pred Domom Naklo 

_____________________________________________ 
UMOVADBA – delavnica v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja – Ljudska univerza Kranj 
torek, 21. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo  
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI in pevsko dopoldne s 
harmonikarico Darjo Jelenc 
torek, 28. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
VTREC MLINČEK NA OBISKU – risanje z barvnimi kredami 
za datum se še dogovarjamo 

__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 

Prispevke zbrala in uredila 
Irma Čebašek, delovna terapevtka. 

 
Naslovna stran: 

Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec. 

Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano. 


