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Iskrene čestitke stanovalcem,  
ki praznujete v maju! 

________________________________________________________ 

 

enota Preddvor 

g. Franc Pečnik 
ga. Angela Rehberger 

ga. Antonija Kordiš 

ga. Antonija Mezga 

g. Jože Jež 

g. Anton Perko 

g. Janez Kadivec 

ga. Ivana Peterlin 

ga. Magdalena Urbanček 

g. Alojz Štempihar 

g. Damjan Sever 

 

 

 

ga. Lucija Vin 

ga. Marija Avbelj 

ga. Danica Aleš 

g. Anton Burja 

ga. Marija Zdešar 

g. Andrej Hočevar 

ga. Ema Mihelič 

g. Anton Zaplotnik 

ga. Dragica Brezar 
 

enota Naklo 
g. Ivan Jošt 

g. Ivan Rudolf Pungerl 

ga. Marija Beguš 

ga. Vesna Bostele 
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Oranžno 
 

Belo, hladno praznino 

je glas pobarval oranžno. 

 

Topla, oranžna praznina je list, 

nanj rišem svoje bivanje. 

 

S svojo željo narišem ljudi, 

živali, drevesa, oblake. 

 

Sonca ne narišem, 

ker je moj svet oranžen 

od tvojega glasu. 

 

 

Neža Maurer 
 

 

 

 

 

 

 



Utrinki 
  

Iskrene čestitke ga. Marti Polak ob 107. rojstnem dnevu! 
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Izdelovanje velikonočnih butaric - gobanc  z Jožetom Štefetom 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

Tekmovanje iz Logike z učenci v OŠ Preddvor v okviru aktivnosti  
Večgeneracijskega centra Gorenjske v občini Preddvor 
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Srečanje Žoga bendov  

socialno varstvenih zavodov Slovenije 
 

Dom upokojencev iz Kranja nas je povabil, da se udeležimo 

predstavitve svojega znanja v zadnjem času zelo uveljavljenega 

igranja, ki smo ga poimenovali Žoga Bend. Srečanja smo se 

stanovalci Doma v Preddvoru z veseljem udeležili.  

V prostorih kulturnega dom na Primskovem pri Kranju, kjer je 

ravno pravšnja dvorana za vseh 14 skupin iz različnih krajev 

Slovenije. 

Vsi smo bili dobri, saj smo bobnali z veseljem in navdušenjem. 

Vsaka skupina je pokazala najboljše kar zna in veselja in 

ploskanja je bilo obilo.  

Druženje nam popestri in razgiba življenje, ki ga živimo v svojem 

svetu, ki je pač drugačen kot smo ga živeli doma. Zadovoljni smo 

z uspehom in igranjem pri Žoga Bendu. 

Gostitelji so nas nagradili z dobrim okrepčilom že med prireditvijo 

in na koncu še s kosilom in kremšnito v Domu upokojencev 

Kranj, kar je bilo res dobro. 

Proti domu smo odhajali dobre volje in z lepimi spomini na 

srečanje naših Žoga Bendov. 

 

P.M., stanovalka 
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Spoštovani gostitelji, spoštovani gostje! 
 

V čast in ponos mi je, da smo organizatorji tako pomembnega dogodka, kot je 

današnji. Poleg gostitelja, Doma upokojencev Kranj, se je odzvalo kar 13 domov 

iz vse Slovenije – lahko bi rekli, da je danes v Kranju združena Slovenija v malem. 

 

ŽOGA BEND – kaj pravzaprav predstavlja? Od kje izhaja? Kdo je bil pobudnik?   

Dom starejših občanov Preddvor je v letu 2014 organiziral in izvedel delavnice z 

naslovom Trening motoričnih, kognitivnih, perceptivnih spretnosti ob glasbi – 

poimenovali so ga Žoga Bend. Da je to nov izziv, je bilo jasno takoj, saj se je 

delavnic  udeležilo kar 39 terapevtov iz 20 slovenskih domov. Vsi udeleženci so 

bili nad pridobljenim znanjem izjemno navdušeni.  

Idejne vodje vadbe: delavni terapevtki (Irma Čebašek in Lidija Grašič ) in 

fizioterapevtka (Katja Logar) vse tri DSO Preddvor, so po končanih delavnicah 

domovom, ki so bili udeleženci delavnic, obljubile, da bodo v letu 2015 organizirali 

PRVO srečanje »Žoga Bendov stanovalcev«. Na 1. srečanju so  se stanovalci 

osmih slovenskih domov z bobnanjem s kuhalnicami po velikih gimnastičnih 

žogah predstavili drug drugemu z dvema pesmima. Dogodku je prisostvoval tudi 

predsednik republike Slovenije gospod Borut Pahor.  

Ob tej priložnosti ISKRENA HVALA Domu Preddvor, ki je tako nesebično podelil 

znanje in danes so rezultati izjemni. 
 

In tako so se začeli »rojevati« ŽOGA BENDI po vseh domovih.  In lahko bi rekla, 

da za ustanovitev BENDA nisi nikoli prestar. 

Ponosni smo na to, da nam je v domovih upokojencev uspel »nov podvig« -

ustanoviti bende starejših, ki z vso vnemo in veseljem združujejo terapevtske 

vaje, pesem in dobro voljo. 

AHA – slavni projekt  aktivnega staranja starejših. Tole danes je recept za zdravo 

staranje.     

Včasih so bile kuhalnice simbol ženske kot gospodinje in kuharice, marsikatera 

kuhalnica se je zlomila na otroški ritki, danes pa so kuhalnice povsem zamenjale 
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prvotni pomen: so pripomoček za terapijo in glasbo. Kako? To nam bodo danes 

pokazali stanovalci domov, ki so se zbrali na 3. SREČANJU »ŽOGA BENDOV«.  

In če nam bo šlo tako naprej, sem prepričana, da moral organizator naslednjega 

srečanja rezervirati dvorano v Stožicah in dalmatinske klape, ki danes polnijo 

dvorane, bodo ponosne, če bodo lahko predskupina na srečanju domskih ŽOGA-

BENDOV. 

 

Vsem skupaj želim prijetno druženje. Po zaključku srečanja pa vas prisrčno vabim 

v naš Dom upokojencev Kranj na odlično kosilo, nadaljevanje druženja in 

izmenjavo izkušenj. Za popotnico pa vam bomo zavili najlepše spomine, ki jih 

boste smeli za vedno vzeti s seboj. 

 

Kranj, 20. 4. 2017                                              Direktorica Doma upokojencev Kranj 

Mag. Zvonka Hočevar 
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Nastop učencev OŠ Helene Puhar 

 

Ravnokar se je končal nastop OŠ Helene Puhar iz Kranja. Otroci 

so imeli športni dan in so prišli pozdravit še nas.  

Presenetilo me je, da so bili vsi tako veseli in zadovoljni. Njihovi 

učitelji imajo res poseben čut za otroke s posebnimi potrebami.  

S seboj so imeli kar nekaj spremljevalcev in seveda tudi našo 

Darjo, da je igrala na harmoniko, oni pa so peli in bili pri tem zelo 

razpoloženi. Videlo se je, kako pri tem uživajo. 

Pokazali so nam tudi par plesov, seveda prirejenih njihovim 

zmožnostim. Na koncu so nam poklonili lepa darilca, ki so jih 

seveda naredili sami. 

Zahvaljujem se njihovim učiteljicam in učiteljem, da so jih tako 

lepo pripravili za nastop, saj to ni bilo prav lahko delo. 

 

 

 

Ob koncu jih je 

pozdravila še 

naša stanovalka 

pesnica Neža 

Maurer in jim 

zrecitirala eno 

izmed svojih 

pesmi. 

 

Upam, da bodo še kdaj prišli, saj so v naš Dom prinesli zelo veliko 

veselja in svežine.  

 

IMM, stanovalka 
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Naš izlet na Stari grad in Zbilje 

 
Ob 9.15 uri je naš kombi že drvel prosti Kranju in naenkrat nam 

v daljavi pokažejo razvaline Starega gradu nad Smlednikom. 

Malo sem se bala, kako bom prišla tja gor, a avto je kar peljal in 

se ustavil šele na vrhu. Oddahnili smo si in veselo izstopili iz 

kombija na sončen, topel vrh.  

Naš pogled se je seveda ustavil na veliki skalni gmoti, na vrhu 

katere je bil obnovljen temelj smledniškega mogotca. Ob vznožju 

gradu smo na tabli prebrali, da je bil lastnik tega gradu nadut in 

gospodovalen vladar, ki je s hudičem igral na karte in izgubil vse 

imetje, grad in nazadnje še svojo hčer, katero je hudič začaral v 

kačo. Ta še vedno čuva grad in tri vreče zlatih cekinov, katere je 

nekoč oče iztržil od svojih tlačanov.  

Ko smo prebrali legendo o Starem gradu, smo se sprehodili okoli 

ruševin in se ozrli po prelepem razgledu, ki smo mu bili priča. 

Velik del Gorenjske je bil pred nami – vse od Grintovca do Jošta 

in Šmarja. Pod nami v dolini smo videli bajer, ki je danes 

zatočišče številnih žab, ki vsako pomlad hitijo iz gore, preko cest 

in vseh težav do odrešilnega bajerja, kjer brstijo in tako 

ohranjajo svoj rod. 

Od gospoda Metoda, ki skrbi za red in urejenost, smo izvedeli 

marsikaj zanimivega o zgodovini gradu.  

Počasi smo se sprehodili do našega kombija, ki nas je popeljal še 

do Zbiljskega jezera. 

Ko smo se bližali obali jezera, ki ta dan ni bila tako polna 

obiskovalcev, smo v daljavi zagledali, kako se nam približujejo 

labodi, ki od nas pričakujejo kakšen priboljšek, ki se verjetno 

prileže, če si noč in dan v vodi. Tudi stepsti se zanjo zanj, saj 

tisti, ki se je posladkal z njim, jo je dobil s kljunom,  ki ni ravno 

majhen, kar po glavi. 
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No, vidi se, da je življenje za vse enako, včasih malo kruto, a 

sonček nas vse poživlja in greje.  

Klic: »Kavica!« nas je odvrnil ob opazovanja labodov. Z veseljem 

smo se posedli in sprejeli ponujeno kavo.  

Ob klepetu ob kavi smo zaključili naš prijeten izlet na Stari grad 

Smlednik in Zbiljsko jezero. Z dobro voljo in obnovo prijetnih 

doživetij smo se vrnili v naše domovanje.  

Zahvaljujemo se za zanimiv izlet. 

P.M., stanovalka 
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Sprehod do jezera Črnava 

 

Zaradi bolezni v zadnjem času nisem bila sposobna iti od doma, 

zato sem se sprehoda do jezera Črnava zelo razveselila.  

Skrbelo me je, kako bom prišla peš do jezera. Skrb pa je bila 

odveč, ko nam je gospa Irma povedala, da bomo imeli vsak 

svojega spremljevalca, uslužbenca Zavarovalnice Sava.  

 

 

Za spremstvo sem dobila zelo prijazno gospo. Vodila me je pod 

roko do jezera. Tukaj smo se odpočili ob kavici, poklepetali, 

potem pa se vrnili domov.  

Na žalost sem nazaj proti domu na pol poti omagala. Na pomoč 

mi je prišel gospod, eden od spremljevalcev, me vzel na voziček 

in me srečno pripeljal do doma. 
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Hvala vsem za prijetno pomoč in druženje. Tako nam je minil lep 

dopoldanski čas.  

Doma nas je že čakalo kosilo. Popoldan pa smo se rahlo utrujeni 

odpočili.  

Marija B., stanovalka 
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Stari čipkasti in vezeni prti na razstavi v Naklem 

 

Likovno društvo Naklo je v dneh velikonočnih praznikov priredilo 

v Naklem zanimivo razstavo starih čipkastih in vezenih prtov ter 

nekaj primerkov dragocenih s čipko ali vezenino okrašenih starih 

oblačil.  

Prelepe klekljane, pletene in kvačkane  ter vezene mojstrovine 

so bile na ogled v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča v  soboto 

in nedeljo, 15. in 16. aprila. Razstava se je naslednji dan, 17. 

aprila preselila v Dom starejših občanov Naklo, kjer je razveselila 

tako stanovalce kot obiskovalce Doma.  

Danilo Bertoncelj, restavrator in zbiratelj iz Strahinja, je povedal, 

da so nekateri izdelki iz njegove zbirke stari tudi več kot sto let. 

Njegova sestra Ljuba Brajnik pa je razstavi dodala nekaj manjših 

čipkastih prtov, ki jih je sama sklekljala oz. izdelala. 

Damijan Janežič 

 

Gospa Ljuba Brajnik je  gospodu Lojzetu Dodiču razkazala prte v Domu starejših 

občanov Naklo in mu dala poskusiti naklansko potico. 
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Naklo skozi čas 

 

Naklo leži 5 kilometrov zahodno od Kranja na 407 m nadmorske 

višine v ''Suhi nakelski dolini''. Nastanek naše suhe doline sega 

v daljno preteklost zadnje ledene dobe par milijonov let nazaj. 

 

Prvi, ki je raziskoval našo dolino, je bil profesor, doktor znanosti 

na področju geologije, Wenzel iz Dunajske univerze. Ugotovil je, 

da sta v davnih preteklih časih iz Dobrave poleg drugih studencev 

tekla dva, ki sta imela izvire zelo blizu eden drugega, skoraj v 

ravni črti. Eden je tekel  Savo, drugi pa v Tržiško Bistrico. Ker sta 

pri izviru odplakovala (erodirala) zemljo, sta se vedno bolj 

približevala, dokler se nista srečala. Savski potok je bil močnejši, 

imel je več vode, ter širšo in globljo strugo in je začel v svojo 

strugo pretakati studenec Tržiške Bistrice, kasneje pa počasi še 

Tržiško Bistrico, ki se je v celoti pretočila. To se je dogajalo tam, 

kjer je danes vas Bistrica. Bivša dolina, po kateri je nekoč tekla 

Bistrica do Struževa, kjer se je izlivala v Savo pa je ostala brez 

reke. Danes to dolino zemljepisno imenujemo ''suha nakelska 

dolina''. Našo dolino na severu obdaja Udinboršt, največja 

gozdna površina v Ljubljanski kotlini, na jugu pa Dobrava, tudi z 

gozdom porasla in vasjo Okroglo. Dobrava je znana po tem, da 

ima največ vrtač (malih okroglih dolinic) od vseh Dobrav ob Savi. 

Na Polici se Udinboršt in Dobrava najbolj približata, tako da je tu 

Bistrica tekla po soteski Temnik. Zaradi soteske je reka ob 

visokem vodnem stanju večkrat poplavljala del doline in odlagala 

veliko proda. Ta prod so vse do današnjih dni uporabljali v 

zidarstvu, v starejših časih pa za posipanje makadamskih cest. 

Na Polici so bili kar trije peskokopi. 

 

Iz zgodovine vemo, da so našo suho dolino našli že Rimljani, ki 

so se sem priselili za časa Cesarja Avgusta, leta 37 pred našim 

štetjem. V 6. stoletju, so v naše kraje prišli Langobardi, Rimljani 

pa so odhajali na zahod proti Italiji. Langobardi pa so se že morali 
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boriti z našimi predniki - Avari in Slovani, ki so prihajali z vzhoda. 

Leta 568 pa so tudi Langobardi odšli proti Italiji. Le redki so ostali 

tukaj, Slovani pa so jih nazivali kot Vlahi oz. Lahi.  

 

Da so naši predniki v sedmem stoletju že bili tukaj, nam 

dokazujejo grobovi v okolici Kranja, ki so jih odkrili arheologi. 

Zanimivo je, da so že v desetem stoletju naši predniki prišli pod 

oblast Nemcev. Naklo je bilo takrat krožna vas s cerkvijo in 

pokopališčem okoli nje. Morala pa je do leta 1241 čakati, da so 

jo omenili prvi pisni viri. Zanima nas tudi od kje izvira ime Naklo. 

Spet nam strokovnjaki pravijo, da so v tistih časih ljudje, ki so 

prihajali iz Udinboršta in Dobrave, kjer so se oskrbovali z drvmi 

in gozdnimi sadeži, prišli na skalni rob Dobrave in Udinboršta in 

so dejali, da gredo sedaj Na-kla. Od tod naj bi vas dobila svoje 

ime.  

 

V Sloveniji imamo 3 vasi z imenom Naklo- Naklo pri Škocjanskih 

jamah in na Dolenjskem, Naklo pa ima na severo-zahodu tudi 

Poljska in Češka. Vsi ti kraji imajo v bližini vzpetine.  

V srednjem veku so v Naklo in bližnje vasi prihajali Turki. Slovani 

so eden drugemu sporočali s kresovi na daleč vidnih vzpetinah o 

njihovem prihodu. Po naših vaseh so za časa Napoleona robantili 

tudi Francozi in to kar dvakrat. Vaščani so imeli hude težave tudi 

z Rokovnjači (s fanti, ki niso hoteli v vojsko in so se skrivali v 

gozdovih, hrano pa iskali oz. kradli pri kmetih). Seveda pa sta 

kraje zaznamovali svetovni vojni. Zdaj nas zanima, kaj nam je 

zapustila zgodovina teh preteklih časov. Rimljani so po Nakelski 

dolini zgradili cesto, na konglomeratnem pomolu Udinboršta-

Štuclju pa so zgradili opazovalni stolp, saj se je od tu videla 

skoraj cela dolina. Po cesti pa so tovornike že napadali roparji. V 

stolpu so bili nadzornik in par vojakov, ki so pomagali v slučaju 

ropa. 

 

Arheolog Andrej Valič je na Štuclju odkopal rimski nagrobni 

spomenik, ki danes stoji ob vzhodnem zidu kranjske cerkve, 
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nasproti gledališča. V vasi Pivka pod Štucljem pa so Iglejevi našli 

rimsko žaro, ki je danes v Gorenjskem muzeju v Kranju. V manjši 

kraški votlini v Podbrezjah pa so našli veliko rimskih novcev.  

Na Cegelnici so našli turško podkev, kjer so v tistih časih žgali 

tudi opeko, ker so nalivi iz Udinboršta prinašali veliko ilovice. V 

Malem Naklu, vzhodno od Cegelnice, so bile samo 3 hiše, pri 

zadnji - Zaletelovi so naredili vso opeko za Gimnazijo Kranj 

(1896-1897). 

 

Na Polici so več kot 400 let iz konglomeratne skale kamnoseki 

klesali mlinske kamne. Danes je tam muzej mlinskih kamnov v 

naravi. Zadnji kamen je kamnosek napravil 1974 leta. Pod vasjo 

Okroglo so zgradili mlin, na kot veliko ljudi pravi na najlepši kraj  

ob Savi, ki je mlel 460 let.  

 

Vasica Okroglo na Dobravi pa je veliko let spadala v Šmartensko 

faro blizu Kranja. Da so ljudje hitreje prišli do obredov v fari, so 

na Savo postavili brod, da je bila pot krajša. Vsak mlinar je bil 

tudi brodnik, ni pa vozil samo farane, vozil je tudi romarje, ki so 

šli na Sv. Jošt, zanimivo pa je, da je vozil tudi Rokovnjače, ki so 

živeli v votlini na drugi strani Save.  

 

Za Naklo je pomembno, da je bila vse do leta 1908 prekladalna 

postaja. Vozniki so s konji pripeljali blago do Nakla, tu so ga 

pretovorili na vozove Naklancev, ki so tovor peljali proti Tržiču, 

včasih tudi čez Ljubelj in proti Trbižu. Zaradi takega prometa je 

imelo Naklo takrat 6 gostiln in 4 kovačije. 1908 pa so zgradili 

železnico do Tržiča, ki je prevzela tudi ves tovor. V tem času je 

bila v Naklem tudi pošta, ki jo je prevažala kočija od Kranja proti 

Tržiču. Zanimivo je, da so morali konje menjati na 10 km, da so 

hitreje dostavili pošto. Konjeniško društvo je poštno kočijo tudi 

obnovilo. V Naklem je bila znana tudi predilnica, ženske v vasi 

pa so pletle nogavice, jopice, puloverje,… 
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Naklanec je bil tudi zelo znani zdravnik Gregor Voglar, ki je živel 

pred 300 leti in je bil osebni zdravnik ruskega carja Petra 

Velikega. Veliko je naredil tudi za Naklo - plačal je prvi vodovod. 

Avstrijski cesar mu je podelil plemiški naslov za celo družino. 

Voglar si je izbral plemiški naslov Gregorius Carbonarius de 

Wiesseg.  

 

Od ust do ust je šla tudi novica, da je avstrijski cesar Jožef drugi 

v Naklem v gostilni Kovač prvič jedel klobaso in se popolnoma 

navdušil nad njo. 

 

Mara Črnilec, prof.  

 

 

Dan upora proti okupatorju 

 

27. aprila praznujemo državni praznik, dan upora proti 
okupatorju.  

OF je bil sicer ustanovljen dan prej, 26. aprila 1941 v hiši 
književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sešli predstavniki 
nekaterih političnih strank in kulturni delavci. 

To so bili: Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler, Josip Rus,  Tone 
Fajfar ter Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar. 

Na začetku se je organizacija zaradi politike Kominterne 
imenovala Protiimperialistična fronta (kratica PIF). 

Predstavniki komunistov, krščansko socialističnega delavstva, 
Sokolov in naprednih kulturnikov so OF − po nekaterih navedbah 
sprva z imenom Protiimperialistična fronta − ustanovili 26. aprila 
1941, na dan, ko je bil Adolf Hitler v Mariboru.  

Ustanovne skupine − vodilna vloga je pripadla komunistom − so 
sklenile začeti priprave na oborožen odpor. 
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Podtalne oblike odpora OF 

so bile številne − od 
raznih napisnih in trosilnih 
akcij do sabotaž in 
polvojaških dejanj ter 
napadov na okupatorjeve 
postojanke.  

 

Za odpor pa je bila 
najpomembnejša 

oborožena organizacija. 
Poleti 1941 so tako 

nastale prve partizanske enote. Po vsej Sloveniji se je začel 
oboroženi odpor, ki je sčasoma prerasel v narodnoosvobodilni 
boj. 

Do leta 1991 smo dan upora proti okupatorju poznali pod 
imenom dan OF.  

Vsaj 20 let po vojni je veljalo, da je bil ustanovni sestanek v 
ljubljanski vili industrialcev Vidmar 27. aprila, kasneje pa so 

zgodovinski viri pokazali, da je bil 26. aprila. Kljub temu je 
praznični dan ostal 27. april 

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_upora_proti_okupatorju 

 

                                                                          IMM, stanovalka 

Anton Aškerc 

Janičar 

 

           Kaj čakaš, paša? Kaj stojiš? 

To vas napasti se bojiš?! 

 

Ko burja sem smo privihrali, 

podrli mesta, poteptali. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_upora_proti_okupatorju
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In ti kot hraber janičar 

podžigal v nas si bojni žar. 

 

Od zmage vodil si do zmage 

tovariše nas svoje drage. 

 

Za nami borb je slavnih sled, 

pred nami trese ves se svet. 

 

Od bistre Bosne do Savine 

poznajo džavri nas Turčine. 

 

In tukaj, paša, si obstal! 

To vas napasti si se zbal?! 

 

Zakaj baš danes omahuješ 

in tratiš čas in premišljuješ? 

 

Postoj še, Osman beg, postoj! 

Še dosti časa je za boj! 

 

Glej tam med drevjem hišo belo! 

Kraj nje tam vidiš li kapelo? 

 

Minulo let je trideset - 

in svojo vas zdaj vidim spet! 

 

Tu bili so me uplenili, 

za janičarja me vzgojili ... 

 

In Ahmed paša gleda zdaj 

domačo vas, svoj rojstni kraj ... 
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Ah, tu ležijo, v tej dolini 

mladosti moje vsi spomini ... 

 

To moja je preljuba vas, 

pred njoj sovražnik, tujec - jaz! 

 

Kaj mar nam domovina tvoja! 

Krvavega želimo boja! 

 

Čuj, tabor, punta se, kriči, 

po plenu, krvi hrepeni! 

 

In, paša, ti se obotavljaš 

in nočeš v boj in nas ustavljaš?! 

 

Potrpi! Kaj se vam mudi! ... 

Če mati moja še živi, 

 

le to rad vedel bi popreje. 

Še danes ljubim jo brez meje ... 

 

Ha, izdajalec! Ves ostrog 

pripravljen je že za naskok - 

 

a paša, ti!... Jaz se ne ganem! 

Ne morem z vami. Tu ostanem ... 

 

Gorje ti, moja vas, gorje! ... 

Zabode handžar si v srce. 

 

Izbrala T.G., stanovalka 
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Grad Strmol 

 

Za Gred Strmol sem slišala že večkrat, vendar se v njegovo lego 

in izvor nisem nikoli poglabljala. Danes mi je sicer žal, vendar ko 

si mlad, te stvari, ki so globljega pomena, ne zanimajo.  

V službo sem hodila v Cerklje in vsak dan sem se vozila mimo 

tega zelo znanega in lepega gradu. Vedela sem samo to, da je to 

grad in da se imenuje Grad Strmol.  

Rada bi spoznala več o tem gradu, zato sem malo raziskala po 

internetu. 

 

Grad Strmol: Grad stoji na prisojnem pobočju Dvorjanskega in 

Kozjega hriba nad vasjo Dvorje. Prvi viri o gradu na tem območju 

se pojavijo konec 

13. stoletja, ko so 

lastniki plemeniti 

Strmolski.  

V poznejših stoletjih 

se je zvrstilo več 

lastnikov, zadnji je 

bil Rado Hribar. Ko 

je ta kupil grad, je 

bil tako rekoč 

podrtija. Hribar in njegova žena sta gradu dala današnjo podobo 

v letih od 1936 do 1940.  

Na gradu je več stilno opremljenih sob in salonov. Največji salon 

je Zlati salon, zdaj po Ksenijini sorodnici Josipini Turnograjski 

poimenovan Josipinin salon. Hribar je grad med drugim opremil 

s starinami, ki jih je kupoval v velesovskem samostanu, 

antikvariatih in pri obubožanih plemičih. 
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Rado Hribar – predvojni slovenski bančnik in industrialec. Kdo 

sta bila umorjena zakonca Hribar? Kot pojasnjuje nečak Peter 

Hribar, je bil njegov stric član predvojne elite. Rado Hribar je bil 

bančnik in industrialec. Zakonsko življenje Rada Hribarja in žene 

Ksenje je bilo precej 

pestro, imelo pa je 

padce in vzpone. 

Ksenja se je zagledala 

v srbskega časnika 

Glišića, ki jo je učil 

ježe. Z njim je tudi 

nekaj let živela v 

Valjevu. 

 

Kot pravi Peter Hribar, se je Ksenija po "srbski epizodi" vrnila k 

Radu, ta pa jo je sprejel nazaj. Organizirali so še eno poroko in 

ju pri tem povezali z verigo. Tudi umrla sta na koncu skupaj. 

Partizani Radu 

Hribarju "prilepijo" 

oznako narodnega 

izdajalca. Na grad 

Strmol so prišli 4. 

januarja 1944 ob 11. 

uri zvečer, in sicer s 

pretvezo oziroma 

zvijačo. Veljala je 

namreč prepoved 

spuščanja ljudi v grad. A je Ksenija, ki je prišla na balkon, 

prepoznala človeka pred gradom in mu odprla vrata. In s tem 

zapečatila svojo in moževo usodo.  

Identifikacija je pokazala, da sta zakonca pokopana v prikritem 

grobišču v gozdu nad Mačami. Potem, ko je Peter Hribar pridobil 
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vsa potrdila za izkop posmrtnih ostankov, so arheologi izkop 

opravili, upepelili in pokopali v družinski grobnici na Žalah.  

Grad Strmol je bil po vojni protokolarni objekt oziroma vikend 

slovenskega partijca Ivana Mačka-Matije, pa tudi prvega med 

slovenskimi komunisti Edvarda Kardelja.  

Leta 2004 je bil Strmol z denacionalizacijo vrnjen lastnikom in 

razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. 

Kot pravi Peter Hribar, si je sam zelo prizadeval, da je grad v 

državni lasti, saj je poleg Brda edini slovenski grad, ki je ostal 

nedotaknjen. 

VIR: http://siol.net/novice/slovenija/kdo-sta-bila-umorjena-zakonca-hribar-z-gradu-

strmol-20442; lastna izkušnja 

IMM, stanovalka 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://siol.net/novice/slovenija/kdo-sta-bila-umorjena-zakonca-hribar-z-gradu-strmol-20442
http://siol.net/novice/slovenija/kdo-sta-bila-umorjena-zakonca-hribar-z-gradu-strmol-20442
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 Ljudje, ki živijo v upanju, 

       vidijo dlje. 

Ljudje, ki živijo v ljubezni, 

vidijo globlje. 

Ljudje, ki živijo v veri, 

vidijo jasneje. 
Anton Jurzu 

 

 
 

Sam, sam, sam moram biti, 

v večnosti sebe in v sebi večnost odkriti, 

svoje prozorne peroti v brezdaljo razpeti 

in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti. 

 

Srečko Kosovel, iz pesmi Prerojenje 

 

 

Vsako jutro je majhno rojstvo, vsak dan je majhno 

življenje in vsak večer je majhna smrt.  

 

Johannes Kepler 

 

Naravi lahko ukazujemo tako, 

da jo ubogamo. 
 

Latinski pregovor 

 

 

Besedila izbrala: M. Zdešar, stanovalka 
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Kje si, moja mama, 

kje je mili tvoj obraz, 

kje je roka tvoja, 

ki skrbela je za nas ... 

 

 

Po spominu zapisala 

Marija Žagar, stanovalka 

 

 

 

 

 

Na Brezjah stanuješ, 

v nebesih kraljuješ, 

le prosi Marija 

pri Bogu za nas. 

 
 

Pesem zapela 

ga. Marija Tome, stanovalka 
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Pozabljen čas - 27. del 

 

 

Bližali so se prazniki Božič in Novo leto. Zalokarjevi so se veselili, 

da bodo spet vsi skupaj. Ko so neko jutro vstali, je bilo vse belo 

in močno je snežilo. Preko noči ga je zapadlo več kot 15 cm. 

»Dobro, da imamo vse narejeno. Zdaj si bomo pa lahko malo 

odpočili in več časa namenili drug drugemu. Ti, Jana, pa danes 

ne boš mogla v dolino. Boš kar doma ostala. Jera, bo danes pekla 

kruh in zelo se veselim, da bomo lahko posedeli ob topli peči,« 

se je veselil gospodar Peter. »Dobro, jaz bom pa lahko ves dan 

študiral, ker imam ob koncu tedna spet izpit,« se je veselil Jure. 

»Jaz bom pa morala v kokošnjak po jajca. Obula bom tvoje 

škornje Peter, da bom lahko hodila po celem snegu. Poslušaj, 

kako moje putke kokodakajo, ker so lačne. Druge dni prej dobijo 

hrano, zato pa so take. Bom kar šla, je govorila mami Marijana. 

Jana je šla v kuhinjo k Jeri, ki je dajala testo na hlebe, da bi ji 

pomagala. »Jana, pojdi in poglej, kje tako dolgo hodi mami. Da 

se ji ni kaj pripetilo,« ji je rekla Jera. Hitro je šla, ogrnila bundo 

in stopila v sneg. Vrnila se je, ker je bilo snega že zelo veliko. 

Tam so stali Juretovi škornji, hitro je stopila vanje in stekla ven. 

Ko se je bližala kokošnjaku je slišala stokanje. Čuden hlad se ji 

je naselil v srce. Takrat jo je zagledala. Čisto bleda je ležala v 

snegu in tiho ječala. Jana je zaklicala: »Mami, kaj se ti je zgodilo? 

Mami, kaj je bilo s tvojo nogo? »Dvigni me in pokliči atija! Joj, 

boli, boli!« je s težavo spravila iz sebe Marijana. Jana je tekla do 

hiše in kričala: »Ati, Jure, na pomoč! Matija, kje si? Pridite hitro!« 

»Kaj se je zgodilo, kje gori?« se je hecal Peter.  

Ko je prišel do žene, je otrdel. Videl je, da gre zares. Marijanina 

noga je bila čisto drugače obrnjena, ona pa bleda, prestrašena 

na robu nezavesti.  
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Pokleknil je k njej: »Draga moja, kaj se je zgodilo? Koliko časa 

pa že ležiš tukaj? Jana, hitro pokličite našega zdravnika v 

Železnike in povej, kaj se je zgodilo. Naj pošlje dežurnega in 

rešilca. Mi jo ne moremo peljati dol. Joj, pa še grozne ceste in 

močno sneži. Hitro, hitro pojdi! 

Med tem sta že pritekla Matija in Jure. Ta kar v copatah, ker ni 

našel škornjev, ki mu jih je vzela Jana. Hitro so se zmenili, kako 

bodo Marijano odnesli v hišo. Jure je skočil po ležalni stol, Matija 

pa po odeje. Previdno sta jo dva položila na ležalnik, Matija pa je 

poskrbel za bolečo nogo. »Ne bom šla od doma! Naj zdravnik 

pride k nam. Le nekaj proti bolečinam bi rada. Jana, pokliči Jero, 

da me bosta preoblekli!« »Mami, jaz bi šla kar v spalni srajci in 

jutranji halji. Čez si pa lahko oblečeš bundo. Pa vzemi s seboj 

najnujnejše, ker boš morala v bolnico. Tvoja noga zelo oteka in 

tudi položaj nima pravi. Prosim, mami, ubogaj, da ne boš imela 

prehudih posledic! Doma bomo že, naša glavna skrb, si zdaj ti! 

Zdravnik z rešilcem pa že prihaja!«  

Jera jo je počasi preoblačila tako, kot je predlagala Jana. Ona pa 

je v mali kovček hitro naložila najpotrebnejše, da ne bo že takoj 

danes treba za njo v klinični center. Po pogovoru z zdravnikom 

je bila trdno prepričana, da jo bodo odpeljali tja. Marijana je tiho 

stokala in zadrževala solze, ki so ji silile v oči. Peter jo je rahlo 

božal po laseh. »Vem, da te boli, kar glasno zastokaj, če bo 

potem boljše. Malo še potrpi, saj bodo kmalu tu! Verjetno morajo 

voziti počasi, ko je tako slaba pot. Saj bo, kar korajžno! Zaslišali 

so zvok sirene rešilnega avta. »Mami, zdaj boš pa rešena, že 

gredo!« »Oprostite, kar dolgo je trajalo, da smo prišli, ampak 

ceste so grozne pa še močno sneži!« se je oproščal zdravnik. 

Natančno je pregledal Marijano in rekel Petru in Jani: 

»Kompliciran zlom kolka, pri njenih letih (malo čez 50.) zelo 

nevarno, predvidene hude posledice. Odpeljali jo bomo v 

Ljubljano v Klinični center, kjer bo operirana. Da jo bo manj 

bolelo, ji bom dal injekcijo proti bolečinam. Poslovite se od nje, 

ker bo po injekciji zaspala.«  
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Solze so prišle v oči vsem prisotnim. Slutili so, da se gospodinja 

poslavlja za dalj časa. »Mami, lepo te prosim, ubogaj in ne sili 

domov! Tu bo vse v redu, se bomo že potrudili. Telefonirala bom 

Ani, da te bo v KC pričakala in te v naslednjih dneh tudi večkrat 

obiskala. Mi bomo pa tudi hodili k tebi, ne vsak dan vsi, ampak 

se bomo že organizirali,« je prosila Jana.  

Na dvorišču so se zbrali sosedje, ki so drug drugega spraševali, 

kaj se je zgodilo pri Zalokarju, da je prišel rešilni avto s sireno. 

Jure jim je pojasnjeval, da je gospodarica padla in si komplicirano 

zlomila nogo. Smrtna tišina je zavladala, ko so ponesrečenko 

prinesli v rešilno vozilo. Le Jana je glasno jokala. Jure jo je objel 

preko ramen in rekel: »Ne joči!  Vse bo dobro! Naj te ne skrbi! 

Jaz ti bom pomagal po najboljših močeh, kadar me boš 

potrebovala, kar povej mi!« »Hvala, Jure! Tvoje besede me v teh 

trenutkih pomirjajo. Se bova že pogovorila!«  

Ko so Marijano odpeljali, je Jana klicala Ano. Ura je bila okoli 11. 

ure dopoldan. Zaspano se je oglasila: »Zakaj me kličeš, ko veš, 

da smo sinoči imeli predstavo in sem komaj pred nekaj urami 

legla!«  »Ne jezi se, Ana! Moram ti povedati, da si je mami 

komplicirano zlomila kolk. Peljejo jo v KC. Pred nekaj minutami 

so šli od nas. Ceste so grozne, pa še zelo sneži, zato mi ne gremo 

z njo. »Prosim te, da greš v bolnico, jo poiščeš in počakaš do 

konca operacije. Vmes nas pokliči, da bomo vedeli, kaj se 

dogaja.« »Seveda, Jana, čez 15 minut bom v bolnici! Se slišiva!«  

Jano je mamina poškodba zelo skrbela. Večkrat je že slišala, da 

se takšen zlom zelo težko pozdravi. »Ati, Ana bo šla takoj v KC 

in nas bo obveščala, kaj se dogaja. Strah me je, zelo me je strah. 

Kako bomo zmogli brez nje? Zdaj bom pa res morala pustiti 

šolanje, čeprav je bila prav mami zelo proti temu. Veš, nekaj pa 

ti povem že danes! Ti veš, da imam strašno rada glasbo, zato jo 

tudi ne bom pustila. Vključila se bom v naš cerkveni zbor, rada 

bi ga vodila, saj so me že večkrat prosili. Stari pevovodja več ne 

zmore dela. Jaz bi pa zraven vključila še otroškega.  
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Prizadevala bi se pa, da bi se naučili tudi nekaj ljudskih pesmi in 

bi lahko nastopali na raznih slovesnostih in ne bi bilo treba 

pevcev najemati in drago plačevati.« »Hčerka, dovolj si stara in 

tudi pametna, zato vem, da boš tudi to obveznost sprejela z vso 

resnostjo. Imela boš tudi dovolj pomočnikov.«  

Zazvonil je telefon, klicala je Ana. »Vsa sem razburjena! Mamo 

so skoraj nezavestno odpeljali v operacijsko sobo. Bojim se 

zanjo! Verjetno je bil poseg nujen, ko se jim je tako mudilo. Malo 

bom počakala, potem pa bom ujela prvega zdravnika ali sestro, 

ki bo prišel naokoli, da bom vprašala, kaj se dogaja in kako je z 

mamo. Nič ne kličite, bom jaz poklicala!« Brez besed sta ostala 

ati Peter in Jana. Vsak se je predal svojim mislim, a oba sta 

želela, da ta preizkušnja hitro mine in se dobro konča. Brez besed 

sta odšla vsak po svojem delu. Zunaj je še vedno snežilo, a 

Matija in Jure sta se lotila čiščenja snega. Kar je bilo mogoče, sta 

očistila s traktorjem, ostalo pa na roke. Dela je bilo kar veliko, 

oba moška pa pridna. Ko se je pričelo nočiti, sta končala. Jana 

jima je pripravila topel čaj in svež kruh. Usedla sta se k malici in 

vprašala, kako je z gospodarico. Jera je le skomignila z rameni: 

»Nič še ne vemo, čakamo, da Ana spet pokliče. Sporočila nam je 

pred kakšno dobro uro, da so jo takoj peljali na operacijo. Ko bo 

kaj izvede, nas bo poklicala. Rekla je le toliko, da je zlom 

kompliciran.«  

Hitro sta pojedla in šla v hlev, da bi čim prej naredila kar je 

potrebno. Sedli so k večerji. Pogovor ni in ni stekel. Poklicala je 

Ana in vsi so prisluhnili. »Dober večer! Pred nekaj minutami so 

mami odpeljali na intenzivno nego. Ko so jo peljali mimo mene, 

se še ni zbudila. Govorila sem z zdravnikom, ki jo je operiral. 

Rekel je, da ne more še čisto nič reči, ker je še prezgodaj. 

Operacija je potekala normalno, zdaj pa je treba samo čakati. 

Malo ga skrbi, ker je imela del kosti odlomljen in ne ve, kako bo 

s hojo. Morda ne bo mogla noge več uporabljati. Rekel je, da bo 

treba kar nekaj časa počakati.  
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Priporočil je, da je jutri še ne bi obiskali, ker v intenzivni jo lahko 

obiščejo le najbližji domači. Jaz bom šla k njej, pa vam bom 

telefonirala, ko kaj novega izvem. Zdravniku sem dala telefonsko 

številko od doma, da vas lahko pokliče, če se kaj posebnega 

zgodi. 

(se nadaljuje)                                                

 

 Olga M. Kepic 

 

 

PRISRČNO POZDRAVLJENI: 
 

 

- v enoti Preddvor – 
 

ga. Lucija Mubi Jošt, ga. Rada Kondić, ga. Ivanka Juvan 

in ga. Bogomira Udir 
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Aktivnosti in dogodki v maju 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 

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

PRVOMAJSKI KONCERT Pihalnega orkestra MO Kranj 
ponedeljek, 1. maj ob 13.30 uri na dvorišču 
__________________________________________________ 
KONCERT Ženskega pevskega zbora Lipa pri DU 
Radovljica 
četrtek, 4. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI – bralna skupina z Mileno 
Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
sreda, 10. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KONCERT Moškega komornega zbora Šenčur 
sreda, 10. maj ob 16.20 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
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KONCERT učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor 

četrtek, 11. maj ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 12. maj ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
PREDSTAVITEV Žoga Benda na Paradi učenja v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja  
sreda, 17. maj ob 10.30 uri v Kranju 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 

četrtek, 18. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
četrtek, 25. maj ob 10.00 uri v pritličju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 18. maj ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
___________________________________________________________ 

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 18. maj ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
PREDAVANJE – Mitja Fajdiga: Prebava in sokovi, zdravje 
in zdrava dolgoživost (v organizaciji Združenje invalidov 
Forum Slovenije) 
ponedeljek, 22. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KULTURNI PROGRAM -  Društvo upokojencev za 
Poljansko dolino 
sreda, 24. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND  
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 29. maj ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
___________________________________________________________ 

 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v maju 2017 
 

– enota Naklo - 

  

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

o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 
o skupina za samopomoč Lastovke z Jelko Štefanec - sreda 
o molitvena ura - četrtek 

o ročna dela – petek  
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov  

 

------------------------------------------------------------------- 
MAŠA 
četrtek, 4. maj ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne 
knjižnice Kranj 
ponedeljek, 8. maj ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 

KONCERT Tamburaške skupine Bisernica iz Reteč 
torek, 9. maj ob 16.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PLESNI NASTOP skupine Skokice - Miške iz OŠ Naklo  
ponedeljek, 15. maj ob 16.20 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP pevske skupine Šestica in Folklorne skupine DU 
Naklo 
torek, 16. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 

OTVORITEV RAZSTAVE Morski motivi -  Likovno društvo 
Naklo 
torek, 16. maj ob 16.00 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO POPOLDNE z Darjo Jelenc 
četrtek, 18. maj ob 15.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
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ODPRTA LIKOVNA DELAVNICA – Likovno društvo Naklo 
v okviru Tedna ljubiteljske kulture 
petek, 19. maj od 16.00 do 18.00 ure v delovni terapiji enote 
Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 22. maj ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 23. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
_____________________________________________________ 

 
Izdal:  

Dom starejših občanov Preddvor 

Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

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


