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Iskrene čestitke stanovalcem,  
ki praznujete v februarju! 

 
__________________________________

 
enota Preddvor 

 

g. Peter Balantič 
g. Bojan Pegam 

g. Siniša Stojković 
ga. Jela Adamović 

g. Matija Šifrer 
ga. Anica Mravlje 

ga. Matilda Pokorn 
g. Albin Lipar 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

enota Naklo 

ga. Marija Pestotnik 
ga. Minka Pecher 
g. Viktor Anton 

Leskovšek 
ga. Pavla Prestor 
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O, Vrba 
 
 

 

 

O Vrba! srečna, draga vas domača, 

kjer hiša mojega stoji očeta; 

de b' uka žeja me iz tvojga svéta 

speljala ne bila, goljfiva kača! 

Ne vedel bi, kako se v strup prebrača 

vse, kar srce si sladkega obeta; 

mi ne bila bi vera v sebe vzeta, 

ne bil viharjov nótranjih b' igrača! 

Zvestó srce in delavno ročico 

za doto, ki je nima miljonarka, 

bi bil dobil z izvoljeno devico; 

mi mirno plavala bi moja barka, 

pred ognjam dom, pred točo mi pšenico 

bi bližnji sosed vároval - svet' Marka. 

 

France Prešeren 
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Utrinki 
 

 

Prvi letošnji koncert 

 

V soboto, 7. januarja 2017, smo imeli koncert božičnih in 

narodnih pesmi, na katerem sta nastopila Ženski cerkveni pevski 

zbor in Otroški pevski zbor iz Kokre. 

Bila nas je polna jedilnica. Pevke so bile za ta koncert izredno 

pripravljene. Začele so z božičnimi pesmimi. Njihovi glasovi so 

zveneli tako lepo, kot pripoveduje pesem Angelsko petje. 

Vodila jih je dirigentka Ana, na klavir pa jih je spremljala 

Aleksandra, ki prihaja k nam tudi kot prostovoljka, zato vem, da 

so vsa ta dekleta zelo vdana petju.  

Vmes pa je pristopil še otroški pevski zbor, ki nas je prijetno 

presenetil, saj je bilo tudi njihovo petje zelo lepo.  
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Prireditev sta povezovala gospod in njegova hčerka, ki je 

nastopila tudi kot solo pevka ob spremljavi otroškega zborčka, 

klavirja in violine. 

Za konec pa smo skupaj zapeli še nekaj znanih božičnih pesmi. 

Koncert nam bo ostal v lepem spominu. Vsi prisotni smo bili zelo 

veseli in zadovoljni, kar smo jim pokazali z močnim ploskanjem 

in z željo, da nas še kdaj obiščejo.  

 

IMM, stanovalka 

Ogled jaslic 
 

V kletnem, a skrbno uporabljenem prostoru nas je presenetil lep 

prikaz daljnega mesta Betlehem. 

V skromnem hlevčku, rojstnem kraju Jezusa, družinica, ki se 

veseli svojega sinka, obkrožena s pastirčki. Tudi trije kralji so že 

tu in ga pozdravljajo ter prinašajo darila. Kljub vsej skromnosti 

vidimo srečo in veselje, kar spremlja vsako novo rojstvo. 
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Betlehem je prikazan kot mesto pridnih ljudi. Vse dela – žagali 

so na roke in tudi na mašine, vodopad oskrbuje vasico z vodo, ki 

veselo žubori in skrbi, da se odžejajo tudi številne ovčice, slon in 

kamela. V ozadju vidimo skupino hiš, kjer prebivajo vojščaki, ki 

hrupno korakajo gor in dol, da se ve, kdo tukaj gospoduje. A ni 

tako hudo, lahko ugasnemo elektriko – pa je konec vojaške 

komande!  

Res prelepa postavitev božične zgodbe. Veliko dela in truda in 

uspeh je v vsej lepoti pred nami in vsega se kar ne moremo 

nagledati! 

Hvala za to lepo priložnost.  

P. M., stanovalka 
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Prireditev v organizaciji Lions kluba Kranj 

Povzetek teksta na prireditvi Lions kluba Kranj V Domu 

Preddvor. 

 

»Vredno je živeti za druge – to osrečuje.«  

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem 

nevidno.«  

 

Le kdo ne pozna tega slavnega reka iz knjige Mali princ. To je lik, 

ki je utelesil modrost preprostega razmišljanja vsega doživetega in 

razkrivanje največjih življenjskih modrosti.  

Ne pomaga ti izostreno oko niti razumevanje in poznavanje vseh 

teorij, če ne zmoreš na svet gledati s srcem. Velik človek je tisti, 

ki je velik po srcu. Tisti, ki z veseljem pomaga, ko drugi rabi 

pomoč. Tisti, ki se trudi delati dobro tudi takrat, ko mu drugi 

nasprotujejo in ga ne sprejemajo. Srce vidi in razume vse, le 

prisluhniti mu je treba. 

Dame in gospodje, stanovalci doma starejših Preddvor, gospa 

direktorica Andreja Valant, vsi zaposleni v domu ter dragi 

prijatelji lioni – dober večer in dobrodošli našem drugem 

skupnem srečanju v tej ustanovi. 

Dragi prijatelji, naj vas ta večer, pa ne le ta večer, vodi srce. Ker 

šepeta, mu je potrebno natančno prisluhniti. Tako kot je treba s 

srcem prisluhniti lepi pesmi. Preden z veseljem prisluhnemo 

Žoga bendu jih prav lepo pozdravljam in o bendu povem par 

besed. 

Žoga bend je prilagojena terapevtska vadba za starostnike, ki ga 

v domu Preddvor vodijo delavni terapevtki Irma Čebašek in Lidija 

Grašič ter fizioterapevtka Katja Logar. 

V Domu starejših občanov Preddvor se od julija 2013 izvaja 

prilagojena terapevtska vadba − Žoga bend. Program je 
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zasnovan kot trening motoričnih, kognitivnih in perceptivnih 

spretnosti ob glasbi, kjer se aktivirata telo in um. Glavni cilji so 

vzdrževanje in izboljšanje kardiovaskularnega sistema in 

psihofizične kondicije, ohranjanje in izboljšanje gibljivosti, 

krepitev mišic, trening perceptivno – kognitivnih funkcij, 

koordinacije in posturalne kontrole ter sprostitev. Žoga bend 

pripomore tudi k dvigu kvalitete življenja v domu in k boljši ter 

hitrejši socializaciji v novem okolju. Namen nastopa je prikazati, 

kako skupinska vadba, prilagojena zmožnostim starostnikov v 

domovih za starejše, pozitivno vpliva na psihofizično stanje in 

počutje stanovalcev. Obenem je kot primer dobre prakse projekt 

podal izhodišče za dvig kakovosti bivanja stanovalcev domov po 

Sloveniji. 

Hvala Žoga bendu, super ste. Včasih ti uspe v življenju spoznati 

posebnega prijatelja; nekoga, ki ti spremeni življenje že s tem, 

da je postal del tvojega življenja; nekoga, ki te zna nasmejati do 

solz; nekoga, ki ti zna zbuditi občutek, da obstaja še vedno 

dobrota na tem svetu; nekoga, ki te zna prepričati, da obstajajo 

vedno nova vrata, ko se stara zaprejo in samo čakajo, da jih 

odpreš.  

 

Deliti dobro, pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč, širiti 

prijateljstvo, tudi to je poslanstvo Doma starejših občanov 

Preddvor. 
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Življenje je skrivnost, ki se vsakemu kaže po svoje in le sproti, 

je zapisal Zvone Modrej. Zato si pomagajmo med seboj in se 

imejmo radi. Deliti dobro, pomagati ljudem, ki potrebujejo 

pomoč, to je osnova lionizma.  

»Pomagamo - We serve« je geslo, s katerim je svetovna 

lionistična organizacija opredelila poslanstvo lionizma.  

»Če bi vsakdo izmed nas, skozi vse leto storil vsaj nekaj dobrega 

in plemenitega za bližnjega ali kogarkoli, ki je pomoči potreben, 

bi v nekaj letih na tej zemlji zavladal raj! In, ko je vse tako 

otroško enostavno, ne razumem, zakaj se tega raja vsi tako 

branimo?!« razmišlja Janez Medvešek. 

Če nič drugega, mi vam, dragi starostniki, dajemo svojo 

prijaznost, veselje, spodbudo in ljubezen. Naj vam nekaj lepega 

pričara folklorna skupina Tamali folkloristi KUD Otona Zupančiča.  

Nekateri pravijo, do so razdalje z vsakim dnem manjše, toda 

poti, ki vodijo od nas do nas, postajajo vse daljše. Mi nocoj 

dokazujemo, da je lahko tudi drugače, zato krajšamo poti in 

zbližujemo ljudi. Skupno vsem nam pa je, da radi pomagamo. 

Da hočemo in zmoremo pomagati. Da prižigamo luči tam, kjer se 

je sonce za trenutek skrilo.  

Naj vam nocojšnji večer polepšajo mladi sorški orgličarji. 

Mi smo se danes zbrali, ker si želimo živeti v takem raju. Zbrali 

smo se, da bi vam, dragi stanovalci Doma starejših v Preddvoru, 

popestrili popoldne in vas malo razvedrili. Za vas smo nekaj 

domačega spekli in upamo, da se boste radi posladkali. Želimo 

vam, da ostanete čili in zdravi. 

»Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,« je napisal Tone Pavček. 

»Tisoč in tisoč zvez med nami, da gre po svetu – rama ob rami 

– sreča z nami.«  

Naj bo vsak vaš dan obsijan s soncem. 

Darja Delavec, Lions klub Kranj 
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Spoštovane stanovalke, spoštovani stanovalci! 

 

Veseli december, ali raje adventni čas, in z njimi povezani 

dogodki ter srečanja so za nami.  

Tudi koledniki so nas že obiskali in že načrtujemo, kaj vse se bo 

dogajalo in kaj bomo počeli v letu 2017. 

Da so nam dnevi krajši in morebitne težave znosnejše, se 

veselimo vsakega dogodka in obiska. To nam osmisli ne le dan, 

pač pa tudi naše bivanje.  

Današnje druženje je zopet nekaj posebnega.  

Spoštovani Lionsi in Lionske.  

Veliko nam pomeni, da se spomnite na nas, ki živimo v t. i. 

tretjem življenjskem obdobju. Veseli smo vašega obiska, vaše 

pripravljenosti, da nam podarite svoj dragoceni čas in energijo.  

Včasih ujamemo kakšno novičko, kako srčni in humani ste 

prijatelji Lionsi. Vaše aktivnosti za zbiranje sredstev, s katerim 

pomagate pomoči potrebnim, so vredne velikega občudovanja, 

poklona in posnemanja.  

Veseli smo, da se poleg velikih projektov za pomoči potrebne, 

invalidne in socialno ogrožene spomnite tudi na starejše, ki so 

bili iz različnih vzrokov postavljeni pred dejstvo, da ne zmorejo 

več bivati v svojem domačem okolju. Zaradi zdravstvenih težav, 

oslabelosti so tako zapustili svoj dom, ki so ga ustvarili in prišli 

bivat v to skupnost. 

Mi, zaposleni v domovih, skušamo po svojih močeh našim 

stanovalkam in stanovalcem pomagati in premagovati težave, ki 

jih prinaša vsak dan. Radi delamo z njimi in za njih, saj je to 

generacija, ki ima veliko izkušenj in od katere se lahko zelo veliko 

naučimo. Zato si zaslužijo vse spoštovanje in vso pozornost. 
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Lionsi. Zahvala vam, da vidite in poskrbite za sočloveka, ki 

potrebuje pomoč. Hvala tudi za to, da vzdržujete kulturo naše 

dežele.  

Še enkrat tudi hvala za vaše dobrote, pozornost in čas, ki ste ga 

namenili našim stanovalkam in stanovalcem. Veselimo se 

druženja z vami.  

Spoštovanje in pomoč sočloveku bo spremenilo svet na bolje. 

 

Andreja Valant, 

 direktorica DSO Preddvor 
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Zahvala Lions klubu Kranj 

 

Sem stanovalka blizu stoletnice. Še vedno predrzna, da si upam 

in da zaznam dobroto v nas, zemeljskih popotnikih.  

Dobroto, voljo in sočutnost smo zaznali pri gospeh in gospodih, 

ki so nam pripravili četrtkovo prireditev, nas presenetili in 

obdarovali. 

Zelo smo vam hvaležni in mislimo na vas, kot vem, da tudi vi na 

nas.  

Pravijo: Dobrota dana drugemu je sreča v večnosti. Mi vsi vas 

lepo pozdravljamo in kličemo: Pridite še … 

G. Z., stanovalka 
 

 

 

  



13 
 
 

 

Hildi v slovo 

 

Mirno in tiho ste vedno 

sodelovala v skupini 

Lastovke in vedno nas je vaš 

um spodbujal in nam dajal 

upanje in vero v življenje. 

Kljub častitljivim letom ste 

bila res zvezda naših 

srečanj.  

V vsaki temi, ki sem jo 

predstavila, ste bila seznanjena. Vedno ste nam znala tudi 

povedati veliko lepega in zanimivega iz vašega življenja. 

Skromnost je sijala iz vaših oči. Vedno ste se potrudila in ste 

prišla. Sploh se ne spomnim, da bi morala iti kdaj po vas. Vesela 

sem, da sem vas imela v svoji skupini. Vesela sem, da sem vam 

lahko morda kaj dala – toda draga Hilda tudi vi ste meni dali zelo 

veliko. Spoznala sem, da je tudi v jeseni življenja lahko prijetno. 

Kruta resnica, da vas ni več, da ste odšla me je pretresla. 

Nedolgo ste bila še tako vitalna, potem pa vas kar ni bilo več. So 

mi povedali, da ste kar zaspala – vsaj to vam je bilo dano – sem 

vesela za vas. 

Naša skupina Lastovke se je povezovala in živi kot mala družina, 

zato je odhod stalne članice še toliko težji. Spoznali smo se skozi 

razno tematiko in pomagali ste jo ustvarjati. Dobro se spomnim, 

da ne glede na temo, ste bila vedno seznanjena s tematiko in 

dodala še kaj svojega, zanimivega. 

Rada bi se vam zahvalila za vse, za vse - kar ste dali meni osebno 

in vsem v naši skupini. Vašim najdražjim pa bi rada povedala, da 

so lahko veseli, da so lahko živeli z vami. Prepričana sem, da ste 

jim dali veliko lepega in trajnega. Spomin na vas ostaja živ.  

Mirno pot tja nad oblake, naj vas čuvajo angeli. Nikoli niste rada 

govorila o bogu in nadnaravnim, toda jaz sem prepričana, da tam 
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zgoraj za take, kot ste bila vi, obstaja nekaj dobrega – nekaj 

neminljivega. 

Iskreno sožalje vašim najdražjim. Spomin na vas pa bo ostal v 

naših srcih. 

 

Jelka, vodja skupine Lastovke 

 

 

Odhod 
 

Odhod skoraj vedno boli, 

če pa je zadnji še solza spolzi. 
Nikoli pa ne smemo pozabiti, 

da včasih se je moralo zgoditi. 

 

Spomine lepe zato v srcu ohranimo, 

in trenutke srečne večkrat osvežimo. 

Spomnimo se samo lepih dni, 

ko skupaj veseli, srečni smo bili. 

 

Včasih pa zaprta vrata se znova odprejo, 

v nov dan se morda veselo ozremo, 

kajti vedno za dežjem sonce posije 

in na naše lice nasmeh no zavije. 
 

Zato ob odhodu čakaj  nov dan, 

na tistega, ki prinaša nov plan, 

na tistega, ki bo zbrisal žalost, skrbi, 

jutri naj vsak se srečen zbudi. 
 

Jelka 
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Na bregu 

 

Sem preprosta, Urhova Lucija iz Krakovske ulice v Naklem.  

Ko sem imela trinajst let, sem hodila v sedmi razred osnovne 

šole. Vsi v razredu smo se morali na pamet naučiti pesem Simona 

Gregorčiča Na bregu. 

Gospod upravitelj Jože Kožuh nas je preskusil, kako pesem 

deklamiramo. Nazadnje je poklical tudi mene.  

»Lucija, ti boš deklamirala pesem!«  

Tako sem na predstavi v stari šoli, kjer je bila kulturna dvorana, 

deklamirala Gregorčičevo pesem Na bregu. 

Po dolgih letih, ko sem imela že svoj dom in družino, me je 

srečala gospa profesorica Mara Črnilec in me vprašala, če lahko 

pride do mene, da naredi intervju glede mojih slik in risanja. 

Vprašala me je, kaj bi jaz rada povedala ljudem. 

Odgovorila sem ji: »Zadnjo kitico pesmi Simona Gregorčiča Na 

bregu.« 

»Ja, povej mi jo Lucija,« mi je rekla gospa Mara. 

Te pesmi nisem več ponavljala, a sem ji jo brezhibno povedala.  

In še danes, ko imam že častitljivih 91 let, jo bom napisala, ker 

sem v pesmi našla sama sebe. 

 

Jo lahko ponovim?  

Bi jo mogoče hoteli prečitati v glasilu Doma starejših občanov 

Preddvor in Naklo?  
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Na bregu 

Simon Gregorčič 

 

Na brégu stojím in v mórje strmím: 

Pod máno srdíto valovje 

Rohní ob kamníto bregovje; 

Do néba praší se meglêni dím, 

V obràz mi brízgajo péne 

Od skalne sténe; 

A stena skalna 

Ostane stalna, 

In jaz se na robu ne ganem, 

Viharju kljubújem, ostanem! 

Ko v steno valovje, usóde vihár 

Ob mé se zaganja; 

A duh se ponôsni ne uklanja: 

Ti stréti me môreš, potréti nikdár, 

Usóde sovražne besnéči vihár! 

 

 

 

 

Piši kakor govoriš – čitaj kakor je napisano. 

Besedica hvala – nič ne stane, velja pa mnogo! 

 

Lucija, stanovalka 
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France Prešeren 

 

France Prešeren se je rodil kot tretji otrok in prvi sin materi Mini, 

rojeni Svetina, iz Muhovičeve hiše v Žirovnici ter očetu Šimnu, 

po domače Ribičevemu, iz Vrbe na Gorenjskem. Že zelo zgodaj 

je kazal izjemno nadarjenost, zato so ga leta 1808 poslali k stricu 

Jožefu, ki je kot duhovnik služboval na Kopanju pri Veliki Račni. 

Od leta 1810 je obiskoval ljudsko šolo v Ribnici kjer je bil kot 

odličnjak zapisan v zlato knjigo. Leta 1812 je šolanje nadaljeval 

v Ljubljani in leta 1813 začel obiskovati gimnazijo. Po končani 

gimnaziji je v Ljubljani zaključil še dva letnika tedanje »filozofije« 

in leta 1821 odpotoval na Dunaj, kjer je končal še tretji letnik, ki 

ga je moral izdelati za nadaljevanje študija. Naslednje leto se je 

vpisal na dunajsko pravno fakulteto. 

 

Leta 1824 je domačim v pismu sporočil, da se je dokončno odločil 

za študij prava. Prišlo je do spora s starši, saj je mati želela, da 

bi postal duhovnik. Prešeren je pri odločitvi vztrajal, čeprav so 

mu domači in strici duhovniki odtegovali 

denarno pomoč. Kljub temu mu je uspelo 

shajati, saj je bil od leta 1822 Knafljev 

štipendist, še vedno mu je pomagal stric 

Jožef, denar pa si je služil tudi kot domači 

učitelj.  

Med počitnicami se je vračal domov, kjer 

je obiskoval strice, leta 1824 pa se je v 

Ljubljani zaljubil v gostilničarjevo hčer 

Zaliko Dolenc. 

V domači cerkvi je zagledal Julijo Primičevo in se nesrečno 

zaljubil, posvetil ji je Sonetni venec in nekatere druge 

ljubezenske pesmi. Kot pesnik pa v času svojega življenja ni bil 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Matija_Cop.jpg
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priznan. V zadnjih letih življenja se je 

vse bolj soočal z malodušjem, težavami 

z alkoholom, ki je nazadnje povzročil 

njegovo smrt. 

France Prešeren danes velja za 

največjega slovenskega pesnika. Del 

njegove pesmi Zdravljica, napisane leta 

1844, je besedilo državne himne 

Republike Slovenije, obletnica njegove 

Smrti pa osrednji državni kulturni 

praznik. 

 

6. aprila 1833 je Prešeren v trnovski cerkvi zagledal Julijo Primic, 

ki je prihajala iz bogate ljubljanske družine in se vanjo zaljubil. 

Ta ljubezen je močno vplivala na pesnikovo nadaljnje življenje in 

ustvarjanje. Julija Primic njegove ljubezni ni sprejela in se leta 

1839 poročila z bogatim plemiškim sinom Scheuchenstuehlom. 

Leta 1835 je umrl Prešernov stric Jožef, ki ga je vedno podpiral. 

Poleti istega leta pa je v Savi utonil Matija Čop, kar je Prešerna 

zelo prizadelo. Njegovo smrt je očital tudi sebi, ker ni odšel z 

njim na kopanje, saj je bil mnenja, da bi ga lahko rešil, čeprav 

tudi sam ni znal dobro plavati. Prijatelju je posvetil več pesmi, 

med drugim tudi pesnitev Krst pri Savici. 

V teh letih se je zapletel z Ano Jelovšek služabnico pri 

Crobathovih, ki je bila tedaj še mladoletna. Imela sta tri otroke, 

in sicer: Terezijo, Ernestino in Franca. Čeprav se zveza ni 

poglobila, je z njo in otroki vzdrževal stalne stike in jim po svojih 

močeh denarno pomagal. Hči Ernestina Jelovšek je kasneje 

napisala Spomine, v katerih je opisala odnos med očetom in 

materjo. 

Zaradi številnih izgub in neuslišane ljubezni do Primičeve Julije, 

je Prešeren zapadel v krizo. Vdajal se je alkoholu in postajal 

čedalje bolj ravnodušen. Uteho je iskal v gostilnah in postal znan 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Julija_Primic
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alkohol
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po priložnostnih kvantaških pesmih, ki so bile izjemno duhovite, 

a njegova pesniška ustvarjalnost je pešala. 

Znova se je nesrečno zaljubil, tokrat v Jerico Podboj, hčerko 

gostilničarke Metke, v katere lokal je redno zahajal. Jerici je 

posvetil tudi nekaj pesmi. 

Leta 1846 je bila odobrena Prešernova prošnja. Oblast se je 

odločila, da ga namesti v Kranj, kamor se je preselil jeseni. Kot 

pisarja je zaposlil sina Andreja Smoleta, gospodinjila pa mu je 

sestra Katra Prešeren. 

Po marčni revoluciji leta 1848 je lahko končno objavil Zdravljico. 

Pesem je izšla v Bleiweisovih Novicah, nekatere pesmi pa je 

objavil še v zadnjem letniku Kranjske čbelice. Pojavili so se tudi 

resnejši znaki bolezni. Bil je zadolžen in brez denarja, saj ni 

izkoriščal možnosti za zaslužek, ki so se mu kot odvetniku 

ponujale, saj naj bi revne zastopal celo brezplačno. V oporoki je 

priznal svoja preživela otroka in jima namenil skromni ostanek 

premoženja. 

France Prešeren je umrl na četrtek, 8. februarja 1849. Pokopali 

so ga 10. februarja v Kranju. 

 

IMM, stanovalka 

  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Katra_Pre%C5%A1eren&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mar%C4%8Dna_revolucija
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Pust 

 

Kot vsako leto je čas veseljačenja in pustnih norčij. Je čas veselja 

ob pripravah na čas pomladi in skriti za pustno šemo lahko 

povemo vse tisto, kar si drugače ne bi upali. Pust je čas, ko šeme 

prevzemajo oblast. 

Pust je starodavna šega. Izvira iz rimskih časov, ko so februarja 

po ulicah divjali z groznimi maskami, ki so predstavljale umrle 

prednike. Pozneje se je običaj pomešal s keltskim običajem 

preganjanja zime 

in praznovanja 

pomladi. V času 

krščanstva so 

praznik prestavili 

pred 40-dnevni 

pred velikonočni 

postni čas, tako 

da ima zdaj na 

koledarju svoj 

čas in ime, ki naj 

bi izhajalo prav iz 

posta. 

Čas pustnega torka je torej zelo odvisen od velike noči. Ta je 

premični cerkveni praznik, ki nastopi prvo nedeljo po 

spomladanski polni luni. 47 dni pred veliko nočjo je pustni torek. 

Pustovanje se prične še pred 

pustnim torkom traja praktično 

cel teden, vrhunec pa doseže v 

soboto in nedeljo, ko potekajo 

pustni karnevali in pustne 

povorke. 
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Pustne šeme preganjajo starko zimo in kličejo pomlad, zato se 

na pustni torek pusta obsodi na smrt. Ker pa se gospa zima ne 

da tako zlahka odgnati, so pustne šeme polne živih barv in vseh 

oblih, groznih in smešnih. S piščalkami, trobentami, zvonci in 

drugimi zvočnimi pripomočki 

opozarjajo nase.  

Vsako leto so organizirane pustne 

povorke in pustni karnevali, kjer v 

povorki sodelujejo različne 

našemljene skupine. Te vsako leto 

poleg tradicionalnih pustnih mask 

predstavljajo različne dogodke iz 

vsakdanjega življenja, se norčujejo 

iz odmevnih dogodkov v preteklem 

letu.  

Najbolj znani karnevali in povorke, ki pritegnejo množico ljudi, 

so: Kurentovanje, karneval v Cerknici, Laufarji v Cerknem itd.  

 

Med pustovanjem se 

prileže tudi kaj prigrizniti. 

V nadaljevanju vam 

predstavljam nekaj 

pustnih dobrot, ki šibijo 

naše mize med pustnim 

časom. Krofi, trdi flancati, 

če jih ne uspete sami 

pojesti, so te pustne 

dobrote, ravno pravšnje 

za maškare, ki vam 

zvonijo na vratih.  

 

Pa dober tek! 

IMM, stanovalka 
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Neverjetna metoda, ki zdravi v nekaj minutah! 

Ali ste vedeli, da so roke eno najpomembnejših energetskih 

središč in da lahko z zelo preprosto metodo zdravite celo telo? 

Poskusite, zares deluje! 

Če se vaše zdravje ali počutje poslabšata, si lahko hitro 

pomagate sami. Z močnejšim prijemom za določen prst na roki 

zdravite različne organe in dele telesa. S prsti desne roke 

objamete določen prst na levi roki in močno stisnete. Držite eno 

minuto, nato spustite in čez minuto spet ponovite. Ponavljajte 

večkrat na desni in na levi roki. 

 

Palec 

Stisk placa odpravlja stres in skrbi. Umirja, izboljšuje 

samozavest, pripomore tudi k mirnemu spanju, preprečuje 

nespečnost. Deluje pozitivno na vranico, želodec, pripomore k 

ohranjanju pravilnega razmerja belih in rdečih krvničk, deluje 

pa tudi na prebavo in jo ureja. 

 

Kazalec 

Stisk kazalca napolni celo telo z energijo, pomaga premagovati 

strahove. Daje notranjo moč, odpravlja slabosti in odvisnosti. 

Krepi ledvice in mehur, preprečuje tudi nastajanje ledvičnih 

kamnov. 

 

Sredinec 

Stisk sredinca pomirja jezo, stres, pripomore k boljši cirkulaciji 

krvi po telesu, odpravlja glavobol. Krepi žolčnik in jetra. 

 

Prstanec 

Stisk prstanca odpravlja žalost, negativne misli. Krepi pljuča in 

zdravi bolezni njih. Sprošča celo telo, mišice in živčevje. 

 

Mezinec 

Stisk mezinca je povezan s srcem in krvjo. Z njim izboljšamo 
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srce, ožilje, pospešimo pretok krvi, okrepimo pa tudi 

koncentracijo. 

 

Dlani 

Če podrgnete dlani eno ob drugo in to počnete eno minuto, 

boste na tak način sprostili energijo, ta bo lažje stekla skozi 

telo. Drgnjenje dlani zelo pozitivno vpliva na celo telo.  

 

Poskusite že danes! 

S stiskom določenega prsta lahko okrepite zdravje in počutje. 

Pripravila Marta E., prostovoljka 

 

 

Neža Maurer 

Okrog vseh dreves 

se lahko loviš.  
Za vsemi drevesi  
se lahko skrivaš.  
Na nobeno se ne naslanjaj!  
Ne veš,  
katero je trhlo, 
nagnito, 
spodkopano, 
nažagano. 
Lahko padeš. 
Hudo. 
A to ni najhujše. 
Huje je,  
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ker potem sumiš, 
da so vsa drevesa trhla, 
nagnita, spodkopana, 
spodžagana. 
In nenadoma si tako žalosten 
in sam.                                      
 

Neža Maurer 

Čoln drsi 

brez toka pod sabo, 
brez vessel, 
obtežen s človekom … 
drsi neslišno 
in skoraj nevidno. 
Zaustavi ga 
nag ladino spuščena vrbina veja, 
zaustavljajo ga šibki kolobarji 
in celo želja. 
Zoda samo za trenutek. 
 
Čoln drsi.  
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             Kaj je Brain Gym®?  

              Telovadba za možgane. 
 
 

 

 

Brain Gym® je program katerega utemeljitelja sta dr. Paul 

Dennison in Gail Dennison.  

Temelji na predpostavki, da je telesno ali motorično učenje 

temelj vsega učenja, saj je človekovo gibanje močno povezano s 

čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih. Je hkrati vedenje 

in praksa, ki človeka usmerja v raziskovanje strukture lastnega 

učenja in možnosti lastnega razvoja.  

Pri tem izhaja iz človekovih lastnih virov, ki mu jih je dala narava 

in najboljši notranji učitelj – GIBANJE. 

Brain Gym®, ki ga izvajamo s ciljem pridobiti izkušnje 

celostnega učenja, obsega 26 izbranih gibalnih aktivnosti, ki so 

razdeljene v tri sklope: 

- gibanje čez sredino, 

- vaje za energijo in pozitiven odnos 

- vaje za raztezanje. 
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Šestindvajset gibalnih aktivnosti je je bilo osnovanih z namenom 

spodbujanja različnih kognitivnih funkcij, tudi gledanja, 

poslušanja, razumevanja, organizacije in komunikacije. 

Z izbranimi aktivnostmi, ki so preproste in zabavne ter primerne 

tako za otroke kot tudi za odrasle, vzpodbudimo integracijo duha 

(spomina, mišljenja, misli, želja, razuma, razpoloženja…) in 

telesa oziroma integrirano delovanje možganov in telesa v okviru 

treh dimenzij telesnega gibanja.  

S tem izboljšamo: 

 koordinirano gibanje celotnega telesa, 

 koncentracijo, spomin, 

 obvladovanje hiperaktivnosti ali prekomernega sanjarjenja, 

 branje, pisanje, jezikovne in matematične spretnosti, 

 komunikacijo, 

 organizacijske spretnosti, 

 razumevanje, 

 čustveno ravnotežje, 

 obvladovanje stresa in doseganje ciljev, 

 motivacijo in osebno rast, 

 samozaupanje in samopodobo... 

 

 
»Vse kar ste in kar počnete, se začne na enem mestu – 

v vaših možganih. 
Zato je pomembno, da jih urite. 

S tem boste povečali svoj mentalni in telesni potencial. 
Urite jih lahko tudi z Brain Gym® aktivnostmi.« 

 
 
 

Viri:  

- Paul E. Dennison in Gail E. Dennison: Brain Gym® 101, prevod in 

priredba T.Rupar in M. Vilfan, 2018/t. Rupar, 2012 
- Paul E. Dennison in Gail E. Dennison: Telovadba za možgane 

- https://www.braingym-slovenija.si/ 
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Vabilo na Brain Gym® aktivnosti v DSO Preddvor 

 

Delovni terapevtki Lidija in Irma ter fizioterapevtka Katja smo 
se v mesecu novembru 2016 udeležile tridnevnega seminarja 

Brain Gym®, 101 z namenom, da gibalne aktivnosti  

Brain Gym uvedemo tudi v Domu starejših občanov Preddvor. 

 

 

Z programom Brain Gym® aktivnosti –  

 telovadbo za možgane  

bomo začeli 

 v sredo, 15. februarja.  

 

Pridite, zanimivo bo! 

 

     

 

 

Gibanje je pot k učenju. 

Živeti pomeni gibati se. 

dr. Paul Dennison in Gail Dennison 
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Pozabljen čas - 24. del 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Fant s kolesom se je pripeljal na Zalokarjevo dvorišče. Srečal je 

Matija, ki je pometal pred hlevom. Korajžno je šel do njega in ga 

vprašal: »Dober dan! Jure sem in rad bi govoril z Zalokarjevim 

gospodarjem Petrom. K njemu me pošilja sorški župnik!« 

»Pozdravljen fant! Ti si pa kar korajžen in prav je tako. No, kar z 

menoj pojdi, te bom peljal k našemu gospodarju!« Šla sta čez dvorišče 

in pred hišo je Matija zaklical: »Gospodar, nekoga sem vam pripeljal! 

Z vami želi govoriti!« Na prag je prišel gospodar Peter. »Dober dan 

fant, kaj želiš?« »Dober dan, jaz sem Jure. K vam pa me je poslal vaš 

župnik. Rekel je, da boste zame imeli delo na vaši kmetiji!« »Kar 

vstopi, pa se bomo pogovorili! Tole je moja žena Marijana, otroci pa 

ne vem, kam so se razgubili. Jera, prinesi fantu sok, gotovo je žejen, 

pa še kaj sladkega daj zraven! Ko se boš odžejal, mi boš pa povedal 

o sebi!«  

»Doma sem bil v Žabnici. Živel sem sam z bolno mami. Očeta sploh 

nisem poznal, niti ne vem njegovega imena. Star sem 20 let. Čeprav 

sva z mamo težko živela, sem študiral. Mami je znala obrniti denar, 

jaz pa sem tudi delal. V glavnem sem pomagal na kmetiji. Zaključil 

sem prvi letnik agronomske fakultete. Moja mami je pred pol leta 

umrla in ostal sem sam. Tukaj v Sorici pa imam strica Janeza, ki je 

mamin brat in njegovo ženo Marico. Ker nimata nič otrok, sta me rade 

volje sprejela za svojega. Ker sem predaleč od Ljubljane, denarja za 

stanovanje tam nimam, zato sem se odločil, da prekinem študij in ga 

nadaljujem kasneje, če bom lahko prihranil toliko denarja. Vse skripte 

pa bom kupoval, da bi potem opravljal izpite. Stric in teta sta moje 

stanovanje prodala. Denar imam v banki. Vezal sem ga, da se bo kaj 

več nabralo. Odločil sem se, da stanovanje kupim, da ne bi 

obremenjeval strica in teto, čeprav jima bom vedno pomagal! Ker ne 

smem pozabiti, kaj sta naredila zame.« 

»Dober nečak si, Jure! Tudi priden, če si skrbel za bolno mamo, delal 

šolo in služil denar na kmetiji, pri raznih delih. Čeprav z našim 

župnikom o tebi še nisem govoril, te sprejmem v svoj dom, da boš 
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pomagal pri delu. Pri nas boš imel vso oskrbo, kot bi bil naš. Tudi 

svojo sobo boš imel, da se boš ob prostem času lahko umaknil na 

svoje. Dajali ti bomo plačo, socialno te bomo zavarovali in če boš 

priden, boš poplačan tudi še drugače.«  

»Hvala, gospodar! Za vašo dobroto se vam že v naprej zahvaljujem! 

Srečen sem, da mi dajete tudi sobo s souporabo kopalnice, a rad bi, 

da mi dovolite več večerov hoditi domov, pa tudi ob nedeljah. Rad bi 

skrbel za strica in teto, da jima bom naredil težja dela in da bom z 

njima, da malo poklepetamo, da se ne bosta počutila zapostavljena. 

Saj imata le kokoši, psa in mačko in to delo lahko opravljata sama, 

ostalo bi jima rad pomagal.« »Res sem prijetno presenečen nad 

tvojim ravnanjem. Marsikje niti sinovi niso tako dobri do staršev, kot 

ti, ki si le nečak. O vsem se bomo pogovorili, samo povedati mi pa 

moraš, kje si, da te ne bi iskali, ko te bom rabil.«  

Vstopila sta Jana in Simon. Oče je predstavil novega pomočnika. 

»Otroka, to je Jure, pri nas bo pomagal pri delu. To pa je naš Simon, 

ki bo šel kmalu v lemenat, ker mu še malo manjka do posvetitve. 

Dekle pa je Jana. Ana pa je njena dvojčica in ne vem, kje je. Upajmo, 

da bo kmalu prišla.« Simon je Juretu dal roko in rekel: »Saj tebe pa 

poznam, Jure. V zadnjem času si bil v cerkvi ministrant. Zelo lepo si 

se obnašal in župnik te je vedno hvalil.« Rokovala sta se in takoj se 

je videlo, da sta si všeč. O, tebe pa poznam! Tam doli na stezi sem te 

vprašal, kje je pri Zalokarju. Pozdravljena!« Ob stisku roke je občutila, 

kot bi jo stresla elektrika. Vedela je, da med njima vlada nekakšna 

napetost, kakšna pa ni vedela. Bilo pa ji je prijetno. Skozi vrata je 

pridivjala Ana. »Kje pa ste vsi, da ni nikogar nikjer? Dober dan, kdo 

pa je to?« »To je naš novi pomočnik Jure, to je pa naša Ana. Ona zdaj 

odhaja od doma v igralsko šolo v Ljubljano. Vsak dan bo domov 

prihajala le Jana,« je razlagal ati Peter.  

Ko so sedli h kosilu, so povabili tudi Jureta. Jani je bilo kar malo 

nerodno, ko je Ana ves čas zijala v Jureta. Po kosilu je mami Marijana 

peljala Jureta v njegovo sobo, Matija pa mu je razkazal posestvo in 

hlev. »Že vidim, da bom pri vas srečen,« je na vse to odgovoril Jure. 

»Ampak nocoj bi šel še rad domov, da bi se s stricem in teto pogovoril 

in da bi prinesel nekaj stvari, ki jih potrebujem vsak dan.« Seveda so 

se z njegovo odločitvijo vsi strinjali. Ana pa si je mislila: »Kako je 

luštkan, kot bombonček. Kako lepo bi ta svetlolasec in plavookec 
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izgledal ob njej, črnolaski z zelenimi očmi.« Bila je čisto zmedena. 

Zelo je obžalovala, da je tako hitela v Ljubljano. Saj bi zdaj lahko 

osvojila tega lepotca, čeprav bo pri njih, tako rekoč »hlapec«. Saj pri 

izbiri fantov, ki jih je zapeljevala ni gledala na to, kaj je po poklicu.  

Njeno zanimanje pa je opazil Simon, ki ji je na samem rekel: »Ana, 

ali bi rada spet naredila zmedo? Prosim te, obrni oči proč od njega! 

Čez nekaj dni greš in upam, da ne boš živela v Ljubljani z mislijo na 

Jureta. Prosim te, uporabi malo zdrave pameti! »Kaj sem spet naredila 

narobe? Torej, zdaj še pogledati ne smem nikogar več! Za vse sem 

jaz kriva! Kar naprej me nekaj obtožuješ, našo nuno pa vedno braniš! 

Vajina bratska ljubezen mi gre že pošteno na živce! Ker jo imaš tako 

rad, jo pa vzemi s seboj v leminat ali pa jo pelji v samostan! Da bo 

enkrat doma že mir!« »Joj, Ana, Ana, koliko hudobije je v tebi. Veš, 

da se bojim, da v Ljubljani ne bo hotel nihče biti ob tebi. Boš videla, 

če boš taka, boš ostala sama, brez družbe, brez prijateljev!« »Brigaj 

se zase, ne zame!,« je zabrusila in odšla ven.  

Med vrati je skoraj padla na Jureta, ki je hotel v svojo sobo. Nekaj je 

zamrmrala, ga odrinila in odšla skozi vrata. »Joj, kakšna furja!« si je 

mislil Jure. »Bolje bo, da se je ogibam, sicer me bo enkrat pošteno 

nadrla!« Nekdo je potrkal na vrata Juretove sobe, vstopila je Jana. 

Prosila je, če sme z njim spregovoriti par besed. »Veš, Jure, ne jezi 

se na našo Ano. Ta ima zelo vihrav značaj. Človeku se zdi, da se nikoli 

ne ustavi in da kar naprej nekaj hoče. Verjemi mi, da ni slaba punca, 

le v življenju je vedno vse dosegla, če ne z lepa, pa z grda, zato ne 

more sprejeti, da ne dosežeš nič brez truda. Zdaj gre v Ljubljano v 

svoje stanovanje. Zdaj bo pa vse drugače! Prosim, ne zameri ji, če se 

bo obregnila tudi vate. Če boš imel kakšne težave, se lahko pomeniš 

z menoj.« »Hvala, Jana! Že takoj sem dobil vtis, da je Ana čisto 

drugačna od Simona in tebe. Ne skrbi, jaz se bom raje umaknil, ne 

bom se prepiral. Moram ti pa povedati, da me najbolj boli krivica, ker 

sem jo v življenju že velikokrat občutil. Ampak naučil sem se, da tudi 

to znam po moško prenesti. Zahvaljujem se ti za odkritost in skrb.«  

Jana je odšla iz njegove sobe. Dobila je nek poseben občutek, ki ga 

do zdaj ni poznala. V Juretovi družbi se je počutila mirno, veselo. Z 

njim bi lahko klepetala ure in ure. Tudi Jure je premišljeval, kako 

prijetno je v Janini družbi. Ampak premišljeval je takole: »Jana je 

simpatična punca. Komaj nekaj ur jo poznam pa sem že ugotovil, da 
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ima polno lepih lastnosti. Samo jaz bom le pomočnik na njihovi 

kmetiji, ona pa gospodarjeva hči, pa še študirala bo. Lahko mi je le 

dobra prijateljica.« Jure je šel zvečer domov k stricu. Natančno je 

pripovedoval, kako je bilo pri Zalokarjevih. Ni jih mogel prehvaliti, 

kako lepo so ga sprejeli, koliko plače so mu ponudili, kako dobri so. 

»Stric, ne moreš verjeti, da so mi dali svojo sobo, da bom v prostem 

času lahko tudi študiral. Verjemi mi, močno se bom potrudil, da bom 

opravljal izpite in bom postal inženir agronomije, to si želim. Nikar pa 

se ne boj, da bom na vaju pozabil. Večkrat bom prišel pogledat, kako 

vama gre. Če me boš pa nujno potreboval, pokliči sosedovega 

Janezka, pritekel bo k Zalokarju in jaz bom hitro pri tebi. 

Bosta videla, da se nam obetajo lepši časi.« »Vesel sem zate, da ti je 

župnik predlagal prav Zalokarjeve. Že dolgo jih poznam in vem, da so 

to ljudje vredni zaupanja. Vem pa, da tudi njim ni bilo z rožicam 

postlano. Veliko so prestali, preden so prišli do današnje sreče. Pa tudi 

to vem, da je ena od dvojčic pravo nasprotje druge. Z njo imajo že 

kar nekaj časa težave. Sicer pa ti naju ne zanima. Prosim te le, da boš 

priden pri delu in pošten povsod drugod. Pokaži, da je imel župnik 

prav, ko ti je zaupal in te priporočil. Pa tudi midva z Marico bova 

ponosna nate, če boš tak, kakršen si do naju. Moram ti pa povedati, 

da mi je malo hudo, ko moraš ti, ki si že skoraj inženir agronomije, 

delati kot hlapec.« »Mene, stric pa nič ne skrbi. Saj je vsako delo 

častno. Upam, da bom s svojim delom dokazal, da hočem biti dober 

in najboljši, četudi hlapec. 

(se nadaljuje)                                                

 Olga M. Kepic 
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PRISRČNO POZDRAVLJENI: 
 

- v enoti Preddvor - 
 

g. Ludvik Stanič, ga. Marija Pestotnik ,  
ga. Antonija Kordiš 

- v enoti Naklo - 
g. Nikola Klobučar in ga. Ana Zaletel 

 

 
 

POSLOVILI SO SE:  
 

- v enoti Preddvor - 
ga. Vlasta Demšar, ga. Marija Janc, g. Ljubomir Pavlič, 
ga. Vera Krašovec, ga. Ana Trogrlič, ga. Nataša Furlan,  

g. Ludvik Stanič, g. Peter Železnikar,  
ga. Marija Pestotnik, ga Marija Močnik 

- v enoti Naklo - 

g. Ivan Čačić (selitev v drug Dom) in ga. Hilda Čebulj 
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Aktivnosti in dogodki v februarju 2017 
 

- 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 – ponedeljek 
o ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o vadba Žoga Bend – ponedeljek  

o vaje za vadbo spomina – sreda 

o skupinsko reševanje križank – petek 

o knjižnica – sreda 

o Brain Gym aktivnosti - sreda 

o BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in 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 

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

 

TOMOLA 
četrtek, 2. februar, ob 11.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
 
KONCERT Moškega komornega zbora Šenčur –  
ob slovenskem kulturnem prazniku 
četrtek, 9. februar, ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
 
MAŠA 
petek, 10. februar, ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
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OBISK stanovalcev iz Doma Petrovo Brdo – skupna vaja 

Žoga Bendov 
ponedeljek, 13. februar, ob 13.30 uri v 2. nadstropju ND  
__________________________________________________ 
 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne 
knjižnice Kranj 
sreda, 15. februar, ob 10.00 uri v delovni terapiji  
__________________________________________________ 
 
PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI Brain Gym® 

sreda, 15. februar ob 13.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
 
MISELNO DRUŽABNE IGRE »KOCKA« 
četrtek, 16. februar, ob 11.00 uri v dnevnem prostoru  
__________________________________________________ 
 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
sreda, 22. februar, ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
________________________________________________________________ 

 
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 22. februar, ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 27. februar, ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
 
PUSTOVANJE – obisk maškar iz vrtca Čriček in pustni 

kviz 
torek, 28. februarja ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
 
________________________________________________________________ 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

  



35 
 
 

 

Aktivnosti in dogodki v februarju 2017 
 

– enota Naklo - 

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 
o skupina s Klavdijo - sreda 

o molitvena ura - četrtek 
o ročna dela – petek  
o vadba Žoga Bend 
o vaje za vadbo spomina 
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov  

 

------------------------------------------------------------------- 
 
MAŠA 
četrtek, 2. februar, ob 10.30 uri v apeli enote Naklo 
__________________________________________________ 

 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne 
knjižnice Kranj 
ponedeljek, 6. februar, ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
KULTURNI PROGRAM učencev OŠ Naklo - 
ob slovenskem kulturnem prazniku 
torek, 7. februar, ob 10.30 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 

 
SKUPINA Lastovke z Jelko Štefanec 
ponedeljek, 13. februar, in ponedeljek, 27. februar, ob 10.30 
uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
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JEZIK ROŽ IN SVETI VALENTIN, KI IMA KLJUČ ... - 

bralno srečanje z Natašo Kranjc 
sreda, 15. februar ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 20. februar, ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 21. februar, ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
 
PEVSKO POPOLDNE z Darjo Jelenc 
sreda, 22. februar ob 15.15 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
OBISK MAŠKAR iz Waldorfske OŠ Gorenjske 
petek, 24. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
 

PUSTOVANJE – obisk maškar iz vrtca Mlinček in pustni 
kviz 
torek, 28. februar, ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 
 

 

 
 
 

 
 
_____________________________________________________ 

 
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka,  

uredil Tilen Čebašek. 
Naslovna stran: 

Katja Logar, fizioterapevtka, Matevž Čebašek, prostovoljec. 

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


