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Iskrene čestitke stanovalcem,  
ki praznujete v aprilu! 

________________________________________________________ 

 
enota Preddvor 
g. Djuro Lovrek 
g. Janez Najčar 

ga. Apolonija Polajnar 
ga. Marija Pičman 

g. Jože Jekovec 
ga. Katarina Prosen 

ga. Frančiška Valjavec 
ga. Justina Oražem 

g. Stipo Trogrlić 
ga. Terezija Gradnik 
ga. Marija Kondič 

 
ga. Ivanka Kuntarič 

ga. Marta Polak 
ga. Marija Vrankar 

g. Marko Bolka 
ga. Antonija Likozar 

 
 
 

enota Naklo 
g. Jožef Bogataj 
ga. Vida Frelih 

ga. Dragomira Hafner
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Prijateljstvo 

 

Potrgala sem prijateljstva 

in jih povezala v šopek zate. 

Zdaj jočem -  

zavoljo tebe, ki ne maraš šopka, 

in zavoljo prijateljev. 

Kaj bom brez njih? 

Bela nit časa 

teče na votku življenja.  

Tavam ob njej kot slepa. 

Kdo mi bo dal roko, 

če padem? 

Potrgala sem svoja prijateljstva. 

 

 

Neža Maurer 
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Utrinki 
 

Obisk vrtca v Preddvoru 

 
Vsi smo bili veseli, ker smo bili povabljeni v vrtec Preddvor. Kljub 
temu, da sem tukaj že deset let, še nisem vedela, kje sta šola in 
vrtec.  
 

Ko smo vstopili pred ograjo, kjer so bila vrata, sta nas takoj 

sprejeli ena od vzgojiteljic in vodja vrtca. Povabila sta nas je v 
stavbo, kjer se je nahajal vrtec. Mislim, da je bil to dnevni 
prostor, saj je bil zelo velik, opremljen z nekaj klopmi in 
pripravljen za modno revijo malčkov. 
 
 

 
 
 
Otrok je bilo veliko, in ko so se predstavili kot manekeni, so bili 
neverjetno različni. Vsaka skupina je nekaj predstavljala. Bili so 
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zelo lepo vzgojeni in njihova hoja in predstavitev je bila še 

posebno lepa, kar pa je seveda delo vzgojiteljic.  
 

Pokazali so nam marsikaj - od pračloveka, do ženitnega para in 
še bi lahko naštevala, vendar bi bilo tega preveč.  
 
Na koncu so se nam predstavili še najmanjši, ki so bili prav tako 
lepi in še v pleničkah, z dudicami in stekleničkami. Še posebno 
pa smo bili presenečeni, ker so bili neverjetno pridni. To pa je 
težko doseči, pri tako velikem številu otrok. Zato vsa pohvala 
vzgojiteljicam. 
 

Bili smo tudi lepo postreženi, pripravili so nam kompot in razne 
vrste domačih piškotov. Spoznali smo tudi oba direktorja, vrtca 
in šole. 
 

Na koncu nam je v spomin na obisk ena od vzgojiteljic vsakemu 
podarila plišasto živalco, ki nas bo večno spominjala na to modno 
revijo in prijazno osebje vrtca.  
 
Želimo jim prijetno nadaljnje delo in, da bi nas še povabili, kadar 
se jim bo kaj posebnega dogajalo. 
 

Hvala vsem, tudi naši Irmi, da nam je omogočila ta obisk in ogled 
otroške modne revije. 
 
 

IMM, stanovalka 
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Ogled igrice Snežak v vrtcu Mlinček Naklo 

 
 

 

Zahvala in darilca plesalkam skupine Skokice iz OŠ Naklo 

ob njihovem prisrčnem nastopu v Domu Naklo 
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Ogled rojstne hiše pesnika in jezikoslovca 

Matije Valjavca na Srednji Beli 
 

V pičlih 20 minutah smo se ustavili v bližnji vasi, ki se imenuje 

Srednja Bela. Tu še danes stoji mogočna hiša, njegov rojstni 

dom. Še danes trden portal, v kamnu vklesano vabilo v obliki 

grozda za vstop. 

Hiša je lepo oskrbovana in polna knjig ter spominkov. Imajo tudi 

njegovo prvo knjigo, ki se ji že poznajo leta, kar pomeni, da so 

jo veliko čitali in je šla iz rok v druge roke. 

Tudi okrasje kmečke peči nam nakaže njihovo življenje, ki je 

daleč za nami, a lepota je večna. Pripovedi o življenju pesnika 

sta nam pripovedovali sedanji oskrbovalki hiše, ki sta nas tudi 

postregli.  

Dva lepo ročno izdelana stola iz tistega časa potrjujeta, da so bili 

pridni in so še spoštovali svoj dom. Na omarici stoječa, iz lesa 

izklesana deklica s pikapolonico, na steni križ, ročno delo, in 

slike, ki pa so nastale pozneje. 

Bilo je lepo in zanimivo, poslovili smo se in obljubili, da še 

pridemo. Da pa se zahvalim tudi gospe Irmi, ki nam je polepšala 

dan, kateri nam je veliko novega in zanimivega povedal. 

 

P. M., stanovalka  
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Koncert pevskega zbora iz Radovljice 

 

Mešani pevski zbor 22 pevcev Antona Tomaža Linharta iz 

Radovljice nam je danes polepšal večerne urice. 
 

Poslušali smo prelepe pesmi, katere so pele še naše mame, da 

smo otroci lažje zaspali. Večer je bil zares prijeten, predvsem za 

nas, ki se radi predajamo nostalgiji.  
 

Prisrčno se zahvaljujemo pevcem in pevkam iz Radovljice za 

prijetno doživetje.  

 

P.M., stanovalka 

 

 

Koncert Plamenk 
 

V petek je v našem 
Domu nastopila ženska 

skupina Plamenke. 
Njihov nastop je bil 
nekaj posebnega. 
Mene so popolnoma 
očarale s svojim 
čudovitim petjem.  
 

 
 
 

 

Najprej so zapele dve črnski pesmi, in sicer v tujem jeziku, nato 
pa so nadaljevale z nekaj zelo posebnimi pesmimi. Kar nekaj 
deklet je pelo solo. Posebno je izstopala ena od njih, ki je pela 
še posebno lepo, lahko bi rekla angelsko. Seveda jih je na 
klavirju spremljal gospod, da so vse te pesmi še lepše zvenele. 
Ne vem kako se je v tem malem Preddvoru lahko združilo toliko 
lepote v glasovih. 
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Vsa pohvala povezovalki 

programa in dirigentki, ki je 
verjetno pripravila celoten 
program. 
 
Seveda pa obstajajo tudi 
čudovite rože, ki se imenujejo 
enako kot ta ženska skupina, ki 
je verjetno dobila ime prav po 
teh lepih cvetkah.  

 

Prehitro je minil ta koncert, zahvalili smo se jim in jih povabili 
naj še pridejo, kar so nam z veseljem obljubile. 
 

IMM, stanovalka 
 
 
Ženski pevski zbor Plamenke iz Preddvora nam je polepšal 
popoldan s svojim petjem.  
 

Začele so s pesmijo iz filma Bonanca, ki smo ga v minulih časih 
radi gledali, predvsem zaradi prijetne glasbe, ki rada ostane v 

spominu. Zapele so še več pesmi, katerim smo radi prisluhnili.  
 

Bilo je veselo in kar prehitro je minilo.  
 
Dekleta, hvala, pa lepo vabljena še kdaj. 
 

P. M., stanovalka  

 
________________________________________________________________________________________ 

 
Plamenka (Phlox drummondii) je rastlina 

s cvetovi različni barv in oblik. Redno zalivana 
in gnojena rastlina bo bogato cvetela do 
pozne jeseni. Vse sorte dobro prenašajo 
deževno vreme. Odstranjevanje odcvetelih 
cvetov ni potrebno. Rastlina odlično uspeva 
na žgočem soncu, v zasaditvah se kroglasto 
razrašča, zato je idealna za viseče košare. V 
koritih z vodno rezervo po rasti in bogatim 
cvetju, ne za visečo petunijo. 
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Recital učencev iz osnovne šole Šenčur 

 
V četrtek smo imeli čudovit nastop, ki so nam ga pripravili učenci 
osnovne šole Šenčur. Dekleta in fantje so bili zelo pripravljeni na 
izvedbo te prireditve, tako, da je vse potekalo kot so si zamislili. 
 
Za začetek nam je mlada harmonikarica zaigrala par ljudskih 
pesmi in šele nato se je pričel pravi program. Napovedovali sta 
dve dekleti, in sicer že prav profesionalno. Tudi pevki, ki sta 
nastopali sta res lepo zapeli. Spremljal ju je kitarist. Njihovo 

veselje je prešlo tudi na nas - tako mladi in so se za materinski 
dan spomnili tudi nas, starejših. 
 

 
 
Učenka, ki je igrala na violino nam bo tudi ostala v lepem 
spominu. Pripravili so nam tudi zanimiv skeč o lepi Urški in 
Povodnem možu. Lepo sta se zavrtela in pristala v »vodi«. 
Povodni mož je predstavljal motorista in na koncu je bilo vse 
tiho, saj sta naredila res ganljiv zaključek. 
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Ob koncu so se nam še predstavili, vsak je povedal nekaj o sebi 

in kaj ima najraje. Pohvala njihovi mentorici, ki jih je za ta nastop 
lepo pripravila. 
 

Še posebno pa so nas učenci presenetili z lepo dekoriranimi 

piškotki, katere so spekli sami, zato so bili še toliko boljši, ker so 

bil domači in narejeni z ljubeznijo do nas starejših. Zato še enkrat 

hvala za vaš trud. 

Kot zadnje dejanje, nam je še enkrat zaigralo dekle na 
harmoniko. 
 

Zahvaljujemo se jim za ta čudovit nastop. Bili smo prijetno 
presenečeni, sploh pa tudi zato, da nas, kot mladi, ki pravkar 
stopajo na novo življenjsko pot, niso pozabili.  
 

Upam, da se nam bodo učenci Šenčurske šole še kdaj pridružili s 
podobnim programom. 
 

IMM, stanovalka 
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Sinička 

 

Sinička se je usedla  

gor na drobno vejico 

in je zapela vsa vesele 

ci - ci – ci - ci – do. 

 

Oj kaj že poješ ptička moja 

pesem to lepo, 

ko pa še zunaj zima kima 

ci - ci – ci - ci – do. 

 

Sinička se je zasmejala, 

rekla je tako, 

pomlad prikliče ptička mala 

ci - ci – ci - ci – do. 

 

 

Po spominu zapisala 

M. K., stanovalka 
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Lovska 

 

Hov – hov,  

jutri pojdem spet na lov, 

na gorce po srnice, 

in po zajčke, jerebice. 

 

Puške bodo pokale, 

zveri v gozdu stokale. 

 

 

Lisička je prav zvita zver 

 
Lisička je prav zvita zver, 

pod skal'co ima svoj kvartir. 

Pa z repkom mahlja, 

pa s kremplji prasklja, 

pa vpraša, če je lovec doma. 

 

Oj lovec pa na skal' sedi,  

nabito puško v rok' drži. 

Pa čaka na njo, 

da ustrelil jo bo, 

če le prikazala se bo. 

 

Lisička pa je zvita b'la, 

pri drugi luknji ven je šla. 

Na hribčku sedi, 

se sladko smeji, 

pa jagrčku fig'ce moli. 

 

 

Po spominu iz otroških let pred 85 leti zapisala 

R. F., stanovalka 
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Ob spominu na moj zadnji (12.) obisk Triglava 
 
 
 
 

Triglavski župnik, ljubil si planine,  

po njih si molil, pesmi pel, 

premnogo src za njih lepoto vnel, 

zdaj ti hvaležno hranijo spomine. 

 
 

Napisano pod Aljaževim kipom na zvoniku na Šmarni gori 
 

 
N.R., stanovalka 
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Dan šaljivcev 

 

1. april je znan kot dan norcev oziroma dan norčavosti. Ta 

dan si ljudje privoščijo šalo na tuj račun, s katero spravijo 

tistega, ki mu je šala namenjena in je ne spregleda, v 

zadrego. 

 

V nekaterih deželah si lahko prvoaprilsko šalo privoščijo le do 

poldneva, nato pa je to prepovedano. Od kod izvira ta običaj, ni 

natančno znano.  

Leta 1713 je francoski sončni kralj Ludvik XIV. ta dan razglasil 

za “dan norcev in lažnivcev”. Tega dne naj bi 

ga njegov dvorni norec tako potegnil za nos, 

da bi bil skoraj ob krono. Številni menijo, da 

gre pri praznovanju prvega aprila za ostanek 

običajev, ki so jih praznovali ob 

pomladanskem enakonočju. Slavja so se 

začela na dan starega leta, to je 25. marca, 

končala pa so se sedem dni pozneje, natanko 

1. aprila. 

Po drugi razlagi naj bi prvič praznovali dan norcev v Franciji, in 

sicer potem, ko je ta sprejela gregorijanski koledar. 1. april je 

med Francozi postal dan, namenjen norčavosti in posmehovanju 

drugim. V zadnjem stoletju se je ta neuradni praznik razmahnil 

po vsem svetu, predvsem zaradi razvoja televizije, radia in 

nazadnje tudi spleta. 

Eno izmed najodmevnejših šal si je leta 1957 privoščil angleški 

BBC, ki je v svojem programu Panorama objavil, da so v Švici 

začeli pobirati špagete z dreves, ki rastejo samo v Švici. Veliko 

ljudi je šali nasedlo in poklicalo v redakcijo, da bi izvedeli, kje bi 

lahko tudi oni kupili taka drevesa, da bi jih nato gojili doma. V 

petdesetih letih si je tudi nizozemska televizija izmislila šalo, ki 
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ji je nasedlo več ljudi. Na televiziji so namreč objavili, da se je 

stolp v Pisi porušil. 

Tudi v Domu starejših občanov Preddvor se bodo zgodile 
spremembe, in sicer bomo imeli več novih programov, ki nam  
bodo v posebno veselje. Vse to se bo zgodilo 1. aprila. 
 
Vir :https://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan/1-april-smeha-in-sal-poln-prvi-april/329644 

 
IMM, stanovalka 

 

 

Zvonček 

 
Mali navadni zvonček 
 

V Sloveniji cveti ena sama vrsta malih zvončkov, to je navadni 
mali zvonček. V Istri zacveti že okoli novega leta, v ostalih 
predelih Slovenije pa cveti od februarja do aprila. Raste na 
nekoliko bolj vlažnih tleh po skoraj celotni v Sloveniji. 

Navadni mali zvonček je poleg trobentice in velikega zvončka 
eden najbolj znanih 
znanilcev pomladi 

Navadni mali zvonček ne 
uspeva na gnojenih 
travnikih ali pa so tam le 
posamezni primerki. 
Najdemo jih ob robovih 
gozda, v gozdu in na 
travnikih. Zelo so 

razširjeni ob bregovih rek 
in potokov, ne marajo pa 

stoječih vod. Ni jih tudi ob presihajočih jezerih na Krasu.  

V notranjosti rastejo na nižjih predelih, na Gorenjskem v alpskih 
dolinah jih ni. Bolj proti morju pa rastejo tudi do 900 metrov 
nadmorske višine. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Istra
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trobentica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Veliki_zvon%C4%8Dek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Travnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gozd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka_(reka)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Presihajo%C4%8De_jezero
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Mnoge različice navadnega malega zvončka, ki zrastejo v 

Sloveniji so opisane v knjigi Navadni mali zvonček in njegova 
raznolikost v Sloveniji. 

Zvončki se razlikujejo po velikosti in barvi cvetov, po obarvanosti 
konic zunanjih perigonovih listov, po obliki stebelca in po času 
cvetenja. Zvončki se poleg s semeni množijo še z delitvijo 
čebulice – vegetativno. Iz ene čebulice zvončka, naslednje leto z 
delitvijo že lahko nastaneta dve, nato tri, pet, idt. 

Zvončki so v naravi zaščiteni in so na seznamu zavarovanih vrst 
v Sloveniji – Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih 

vrstah iz leta 2004, ščiti pa jih tudi CITES (Konvencija o 
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami), ki prepoveduje nabiranje v naravi. Naša 
uredba za navadni mali zvonček prepoveduje nabiranje 
podzemnih delov in semen rastlin. 

 

Veliki zvonček 
 

Pomladanski veliki zvonček, tudi kronica ali norica, je pogosta 

pomladanska roža, ki jo uvrščamo v družino narcisovk. 

Njegovo cvetno steblo je brez listov. Ima enega, redko dva 

zvonasta 15–25 mm velika 

cvetova. Visijo posamično na 

visokem cvetnem steblu. Ima 

šest enakih cvetnih listov, ki 

imajo na koncu svetlozeleno liso.  

Perigonovi listi so enako dolgi in 

se končajo z rumeno do zeleno 

liso. Cvetno steblo je na vrhu 

podaljšano v 3 do 4 cm dolg 

listič. Čebulice so v tleh precej 

globoko (do 20 cm).  

Veliki zvonček se množi z delitvijo čebulice in s semeni. Cvetni 

pecelj se med dozorevanjem semen zelo podaljša, težka glavica 

nato pade na tla in se odpre. Semena raznašajo tudi mravlje. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina_(biologija)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Narcisovke&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cvet
https://sl.wikipedia.org/wiki/Steblo


18 

 

Raste na s hranili bogatih vlažnih apnenčastih tleh, predvsem v 

listnatih gozdovih in soteskah ter na vlažnih travnikih. Rastlina 

je strupena. 

Raste v srednji in južni Evropi, predvsem v montanskem pasu od 

Pirenejev do Karpatov, na Bližnjem vzhodu in še v severni Afriki, 

ni ga v submediteranskem delu. 

Veliki zvonček v Sloveniji cveti od februarja do aprila. Raste na 
nekoliko bolj vlažnih tleh po skoraj celotni v Sloveniji, od nižine 
do višjih predelov. Pri nas je kronica zavarovana z Uredbo o 

zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. 
 

VIR: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomladanski_veliki_zvon%C4%8Dek 

 

IMM, stanovalka  

 
 

 
 

PRISRČNO POZDRAVLJENI: 
 
 

- v enoti Preddvor – 
 

g. Drago Močnik, ga. Lucija Jošt Mubi, 

ga. Rada Kondić in ga. Ivanka Juvan. 
 

 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomladanski_veliki_zvon%C4%8Dek
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Narcisa 
 

 

Narcisa včeraj je bila vesela, 

s soncem obsijana je blestela, 

danes pa mraz ji sklonil je glavo, 

zakaj moralo se je zgoditi to? 
 

Ne skrbi, moja draga – sonce je 

dejalo, 

pomagal bom, danes spet bom 

posijalo. 

Vrnilo spet ponovno ji voljo je do 

življenja, 

morda pa res konec bo mrzlega 

trpljenja. 
 

Čas pa žal zahteva tudi 

spoznanje, 

da vse mine, tudi najlepše sanje. 

Kajti jutri tvoji listi bodo oveneli,  

cvetovi izgubili sijaj in odcveteli. 
 

Življenje pa s tem se ni končalo, 

naslednje leto spet lepoto ti bo 

dalo, 

tisti, ki znajo to čudo narave 

občutiti, 

tudi tvoje uvele liste bodo znali 

ceniti. 
 

Minljivost nam vsem je dana, 

nekaterim tudi iz srca spoštovana. 

Najboljši plodovi jeseni dozorijo, 

kajti vse težave rasti v sebi 

zadržijo. 
 

Vse mine, lepota zbledi, listi 

ovenijo, 

toda rožice vsako leto na novo 

zacvetijo. 

Kdor zna to lepoto življenja ceniti, 

ta zna tudi vsak dan znova to 

občutiti. 
 

Zato, če sonce vsak dan ne posije 

v tvoje srce, 

ne bodi žalosten, jutri vse znova 

se začne, 

poglej cvetočo narciso, ki ponosno 

spet zacveti, 

čeprav vsako leto liste in cvetove 

izgubi. 
 

Jelka 

  



20 

 

Desiderata  

 
Napisal Max Ehrmann (1872–1945) 

 
Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta 

in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini. 

Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. 

Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno 

In prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim, 

zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. 

Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo. 

Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš 

zagrenjen ali ohol, kajti vedno bodo večji ali manjši od tebe. 

Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov. 

Ohrani navdušenje za svoj poklic, naj je še tako skromen, 

saj je pravi zaklad v spremenljivih časih. 

Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar. 

Zato nikakor ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. 

Mnogi hodijo za visokimi vzori 

in povsod je življenje polno junaških dejanj. 

Bodi, kar si. 

Bodi svoj. 

In nikoli ne igraj ljubezni. 

Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen, 

zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. 

Spokojno sprejmi izkušnje let, drugo za drugo 

skladno odlagaj stvari iz mladosti. 

Neguj duhovno moč, ki te bo obvarovala nenadne nesreče. 

In ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. 

Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti. 

Vzdržuj pravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag. 

Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in zvezde. 

Pravico imaš biti tu. 

In, če to veš ali ne – vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. 

Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. 

In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje 

v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši. 

Kljub vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim 

sanjam, je svet čudovit. 

 Bodi pozoren.                                                                     Bodi srečen. 

 

Izbrala  L.Š., stanovalka 
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Pozabljen čas - 26. del 

 

 

Ana je zjutraj sedla v avto in se odpeljala. Zaklicala je le: 

»Adijo!« in že izginila za vogalom. »Tale naša Ana je pa res čuden 

človek. Poglej, kako je izginila, kot bi jo spodili. Saj vem, malo 

je jezna zaradi denarja. A če bi vedel, da bo takole odšla, bi ji pa 

dal še manj. Kar ne morem misliti, da je otrok naš, pa takole 

drugačen. Sva ga midva kaj polomila? Marijana, veš, da sem že 

premišljeval, če je to morda zato, ker Simonu skrivava resnico? 

Kar mraz me strese, ko je v naši Ani toliko zlobe. Upam, da ji bo 

šlo dobro in ne bo takoj rabila pomoči. Midva pa se morava vdati 

v usodo in čakati, kar bo pa bo.« Žalostno sta zrla za svojo 

trmasto hčero. »Kljub vsemu ji želim, da v življenju uspe, naj se 

ji izpolnijo želje!,« je bolj zase kot za prisotne rekel Peter.  

Naslednji dan pa je odšla še Jana in od mladih jima bo ostal le še 

Jure, na katerega pa se še morata navaditi. Tolažila ju je misel, 

da se bo Jana vsak dan vračala, saj iz Škofje Loke do Sorice ni 

daleč. Jano sta odhoda Simona in Ane zelo prizadela. Zelo 

osamljena je sedla na klop pod staro hruško v domačem vrtu. 

Pred očmi so se ji vrteli prizori iz otroštva in v vseh je bil prisoten 

Simon. Zdaj je on za domače in svet izgubljen. Res je, da bo 

njegov poklic posebno poslanstvo, težko, odrekajoče, polno 

nerešljivih problemov. Ampak za vse ostalo, kar človeka čaka v 

življenju, pa bo za vedno prikrajšan. Njeno mlado in nedolžno 

srce je hrepenelo po ljubezni. Ona jo je idealizirala. Predstavljala 

si je tako, ki je opisana v knjigah. Premišljevala je o Manici in 

Lovru iz Desetega brata in o Ani Karenini. Nikoli pa ni o tem z 

nikomur govorila, da bi jo vrgel z oblakov in bi o tem razmišljala 

tako, kot je v vsakdanjem življenju. Ko je o vsem tem 

premišljevala, ji je drobna solzica kanila z oči. Po stezici je prišel 

Jure, videl jo je na klopi. Vprašal jo je, če lahko prisede. »Pravkar 

sem žalostna, saj sem ostala sama, Ana in Simon sta odšla. Do 

danes smo bili vedno skupaj, neločljivi. Zdaj pa …« 

»Jana, ne bodi žalostna! Dovoli mi, da bom jaz tvoj prijatelj. Vse 

tvoje skrite misli in probleme mi lahko zaupaš. Skupaj jih bova 
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reševala, če boš želela. Saj te ne silim, da moraš moja prijateljica 

postati takoj danes. Saj me moraš bolje spoznati! Boš videla, ne 

bo ti žal in vedi, da jaz najinega prijateljstva ne bom nikoli izdal. 

Kajti meni je prijateljstvo sveto. »Hvala, Jure, za ponudbo! Si 

bom zapomnila! Vse ostalo bo pa prišlo samo od sebe. Ti le 

ubogaj mojega atija in Matija in rada te bosta imela!« 

»Jana, Jana, pridi v hišo, rabim te!« je klicala mami. »Hvala, 

Jure, za vzpodbudo! Se vidiva pri večerji!« Kaj želiš, mami? 

»Premišljevala sem, da bi bilo dobro, če se točno dogovorimo, 

katero uro bomo vsak dan imeli kosilo in kdaj večerjo. Za zajtrk 

pa tako vstajamo v različnih urah, zato bo zajtrkoval vsak po 

svoje. Ali že kaj veš, kdaj se boš vračala s šole? Pa bi uro kosila 

prilagodili tebi.« »Mislim, da bi od pol treh do treh bilo lahko 

kosilo, večerja pa okrog sedmih do pol osmih. Tako bi kar šlo! 

Ampak včasih me h kakšnemu obroku ne bo, mi bo pa Jera kaj 

prihranila.« »Jedli bomo v kuhinji, prostora pri veliki mizi je 

dovolj, pa še Jeri ne bo treba preveč hoditi sem in tja. Če bo 

kakšno večje delo, imamo pa še tako dopoldansko in 

popoldansko malico. Hvala, da si mi pomagala! Veš, dragi, moj 

otrok, kar strah me je, da ste kar naenkrat vsi trije odšli. Staram 

se in ne vem, kako bova z Jero zmogli vse gospodinjsko delo pa 

še za zelnik moram skrbeti. Saj zdaj vse zori in pridelke je treba 

pobrati.« »Mami, saj sem že večkrat rekla, da pustim šolanje in 

ostanem doma, ter začnem s kakšno dejavnostjo. Saj je meni 

čisto vseeno, le najti moram nekaj, da bi zaslužila, ker 6, oziroma 

8 ljudi, bi kmetija težko preživljala. Seveda, ne bi bilo kritično, le 

nekaj več bikov za prodajo bi bilo treba zrediti.« »Počakaj, 

počakaj, bomo videli, kako bo šlo in kako se bo Jure izkazal s 

svojim delom. Ne poznam ga še, a po videzu sodeč, mi je kar 

všeč in vem, da bo zvest in dober delavec. Ampak mlad je še, 

saj je Simonovih let. Kar naenkrat se lahko naveliča dela na 

kmetiji in odide drugam, na kakšno državno posestvo. Še 

posebno potem, ko bo dokončal šolanje. To pa je približno po 

treh letih. Ah, pusti, pusti, se bomo takrat grizli, če bo do tega 

prišlo.«  

Jana jo je tako zbrano poslušala, da ni slišala vstopiti očija in 

Jureta, ki sta prišla na kavo. »Kaj danes kave ne bo, Jera? Midva 
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bi jo rada! Mami in Jana pa nekaj tako zavzeto razpravljata, da 

naju sploh nista slišali. Hej, punci, o čem pa klepetata? Bi še 

midva lahko pristavila kakšno besedo. Bo kaj, kaj imata? Da ne 

bosta rekli, da naju nič ne briga! Mami se je hitro znašla: »Boš 

šel z nama kupovat žensko spodnje perilo. Te zanimajo številke 

nedrčkov, hlačk in majic?« »Ne, ne, to naju pa res ne zanima. Pa 

verjetno tudi Matija ne. To je pa res žensko delo. Naju trenutno 

zanima le kava! Kje pa tiči Jera, menda kje ne joka za Simonom 

in Ano. Predvsem za Ano, saj ji je naredila veliko sivih las.«  

»Oči, ne bodi tako nestrpen ali gori voda ali se vam kam mudi. 

Kavico bom danes skuhala jaz. Upam, da bo taka, ki ti je všeč? 

Jo bom pristavila kar za vse, da jo bomo skupaj spili. Danes je 

moj zadnji dan počitnic. Brezskrbnosti je konec, začenjajo se 

dnevi odgovornosti.«  

Sedli so h kavi, Jana pa je poiskala še Jero. Bila sem v Anini sobi. 

Bilo je tako, kot če bi šla skozi vojska. Grozno, grozno, ta punca! 

Sploh ne vem, če jo bom spravila v red v enem dnevu. Povsod 

po tleh ji ležijo lističi s telefonskimi številkami ali naslovi. Vse te 

listke ji bom poravnala v predal. Saj tako vem, da me bo potem 

kar naprej spraševala: Jera, Jera, kam si dala to, pa to! Vsega 

bom jaz kriva! Pa nič zato, saj sem pri njej navajena vsega 

hudega!«  

Ljudje in otroci so se pri Zalokarju radi zadrževali. Simon jih je 

večkrat poklical in jim pripovedoval, kako je v šoli in izven nje. 

Komaj je čakal na božič in novo leto. Takrat bo imel počitnice in 

bo šel domov v Sorico. Komaj je čakal na ta dan. Ana je živela 

boemsko življenje. Njeno življenje se je čisto spremenilo. Njeno 

delo je trajalo zvečer in ponoči, podnevi pa je spala, če ni imela 

teorije ali vaj, v šoli ali gledališču. Vsak teden je imela drugega 

spremljevalca. Kolegi so o njej veliko razpravljali. Ker je bila 

prelepa črnolaska s polnim telesom in tudi malo skrivnostna, se 

jo je prijel vzdevek »gorska roža.« Marsikateri moški bi rad k 

sebi stisnil to skrivnostno dekle, ampak bila je uganka, zakaj 

nihče ne more do njenega srca.  

Veliko tistih ki so se družili z njo, se je spraševalo, kakšno 

skrivnost ima to dekle, da si ne izbere enega spremljevalca. 
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Kadar so po predstavi v gledališču sedli v kavarno hotela Union, 

je bila ona središče dogajanja. A njene oči so izdajale neko 

bolečino, ki si je nihče ni znal razložiti. Vedno je bila razpoložena 

za pogovor, druženje, a nikoli jo nihče ni spremil v sobo. Moški 

so si pripovedovali, da je neosvojljiva trdnjava. Če je kdo 

poskušal, da bi z njo imel intimnosti, mu je kar ušla. Marsikaj so 

napletali o njej. A nekaj njenih prijateljic je govorilo: »Ne bodite 

nesramni, ko veste, da Ana vse moške zavrača. Mogoče je pa v 

mladih letih doživela kakšno slabo preizkušnjo.« 

Ana pa je o vsem molčala. Kako rada bi povedala, da se je 

predala zelo mlada. Popivala je s fanti in poskusila je en joint. 

Zelo malo se spominja, da si jo je Frenk vzel prvič. Takrat je 

hodila šele v peti razred. Od takrat zavestno zavrača moške. Zelo 

jo boli ta preizkušnja. Kolikokrat bi že o tem rada govorila, a 

vedno si premisli, ker se ji zdi, da še ni pravi čas, ker bi to njeno 

skrivnost pripovedovali naprej. Tega pa noče! Po celodnevnih 

vajah v gledališču je sedela na postelji v svoji sobi in 

premišljevala: »To, kar sedaj delam, ni zame. Kako težko 

vzdržim, da moram vedno nekoga oponašati. Kako napačno sem 

si predstavljala, da bom lahko oblikovala svoj lik. Morda je to 

dovoljeno starejšim igralcem, ki imajo za seboj že dolgo 

gledališko pot. Celo življenje že živim na pol. Seveda, saj sem 

dvojčica. Ampak doma sem lahko svojo voljo uveljavila. Tu je pa 

drugače! Vedno bolj ugotavljam, da to nisem jaz. Že celo 

življenje me krivično ocenjujejo, ko mislijo, da sem hudobna. 

Nihče pa ne pomisli, da je to moja obramba in potreba, da bi me 

kdo res spoznal. Tudi doma so se posvečal moji drugi polovici, 

Jani, do mene pa so bili površni. Nihče se ni potrudil, da bi poiskal 

v meni tisti dobri del.«  

Solze so ji tekle po licu, slabo se je počutila. V globoki žalosti je 

ugotovila, da bi se najraje zaprla nekam, stran od ljudi, v 

samoto. Morda pa Simon to ima? Prvič jo je spreletela misel, da 

bi šla mogoče v samostan. Tam bi pa lahko v miru premislila kaj 

želi v življenju doseči. 

(se nadaljuje)          
Olga M. Kepic 
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Aktivnosti in dogodki v aprilu 2017 
 

- enota Preddvor - 

  

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

o telovadba – od ponedeljka do petka 
o ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o vaje za vadbo spomina – ponedeljek 

o vadba Žoga Bend – ponedeljek  
o BioSinhron – ponedeljek, sreda, četrtek in petek  

o skupine za samopomoč - torek 
o knjižnica – ponedeljek, četrtek 

o glasbene urice z Aleksandro – sreda 
o Brain Gym aktivnosti - sreda 

o skupinsko reševanje križank – petek 

o molitvena ura – petek 

o računalniške urice – individualno po dogovoru 

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali (Tačke pomagačke, 

Ambasadorji nasmeha) 

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 

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

 

OBISK DUHOVNIKA pred velikonočnimi prazniki 
sreda, 5. april ob 9.00 uri 
__________________________________________________ 
IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnik opravilih 
četrtek, 6. april dopoldne 
__________________________________________________

DELAVNICA – IZDELOVANJE VELIKONOČNIH »GOBANC« 
- BUTARIC (za zaposlene, stanovalce, svojce, …) 
četrtek, 6. april ob 13.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
NIKOLI SAMI – prostovoljni dan Save Re – 
sprehod s prostovoljci do jezera Črnava 
petek, 7. april dopoldne 
__________________________________________________ 
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  

Darjo Jelenc 
sreda, 12. april ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
___________________________________________________________ 

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 12. april ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________
USTVARJALNA DELAVNICA – BARVANJE PIRHOV 
četrtek, 13. april dopoldne  
__________________________________________________ 
VELIKONOČNA MAŠA 

ponedeljek, 17. april ob 14.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
TEKMOVANJE IZ LOGIKE z učenci OŠ Preddvor (v okviru 
aktivnosti Večgeneracijskega centra v občini Preddvor) 
torek, 18. april ob 13.00 uri v OŠ Preddvor 
__________________________________________________ 
KONCERT mešanega pevskega zbora Vrelec iz Škofje 
Loke 
sreda, 19. april ob 15.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 

SREČANJE ŽOGA BENDOV socialnih zavodov Slovenije 
četrtek, 20. april v Kranju 
__________________________________________________ 
NASTOP učencev OŠ Helene Puhar iz Kranja 
petek, 21. april ob 10.30 uri v parku 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 24. april ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
SOCIALNI PRAKTIKUM dijakov Škofijske klasične 
gimnazije Ljubljana Šentvid  

torek, 25. april in sreda, 26. april 
__________________________________________________ 
 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v aprilu 2017 
 

– enota Naklo - 

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 
o molitvena ura - četrtek 
o ročna dela – petek  

o vadba Žoga Bend 
o vaje za vadbo spomina 
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov  

 

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

KONCERT Mešanega pevskega zbora Dobrava Naklo 
torek, 4. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ LASTOVKE z Jelko Štefanec 
sreda, 12. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

__________________________________________________ 
PLESNI NASTOP skupine Skokice – Pikice iz OŠ Naklo 
sreda, 12. april ob 16.20 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
VELIKONOČNA MAŠA 
četrtek, 13. april ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
USTVARJALNA DELAVNICA – BARVANJE PIRHOV 
četrtek, 13. april dopoldne  
__________________________________________________ 
RAZSTAVA - STARI ČIPKASTI IN VEZENI PRTI (Likovno 

društvo Naklo) 
ponedeljek, 17. april od 10.00 – 12.00 ure v delovni terapiji 
enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarjem 
torek, 18. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
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ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 

četrtek, 20. april ob 15.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 24. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ LASTOVKE z Jelko Štefanec 
sreda, 26. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 

 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Dom starejših občanov Preddvor 

Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

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

 


