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Iskrene čestitke stanovalcem, ki praznujete  
v aprilu! 

 

enota Preddvor 

ga. Ema Šilar 
g. Djuro Lovrek 
g. Janez Jančar 
g. Karol Ječnik 

ga. Apolonija Polajnar 
g. Jože Jekovec 

ga. Katarina Prosen 
ga. Zofija Bregar 

ga. Justina Oražem 
g. Stipo Trogrlić 

ga. Terezija Gradnik 

ga. Marija Kondić 
ga. Marija Vrankar 

g. Marko Bolka 
ga. Antonija Likozar 
g. Stanislav Mezek 

 
enota Naklo 

g. Franc Indihar 
g. Jožef Bogataj 
ga. Vida Frelih 

ga. Dragomira Hafner 
ga. Jožefa Trtnik 

 
Iskrene čestitke ge. Emi Šilar ob praznovanju  

100. rojstnega dne! 
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SAMOPREVARA 

 

Ljudje, ki jih imam rada, 

lahko hodijo v čevljih ali bosi 

po moji sobi: 

ničesar ne morejo umazati – 

samo olepšajo lahko. 

Ljudje, ki jih imam rada, 

lahko prestavljajo moje stvari. 

Ljudje, ki jih imam rada, 

lahko prižigajo ali ugašajo luči –  

vse je dobro in najbolje: 

oni so topla, svetla resničnost 

mojega bivališča. 

 

Neža Maurer 
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Utrinki 
 

 

Kvartet flavt 

Danes, dne 28. 2. 2018, smo imeli poseben koncert, ki nam ga 

je omogočila Aleksandra, s katero imamo vsako sredo glasbene 

urice. 

Koncert je bil nekaj posebnega, saj ga v tej zasedbi še nismo 

imeli nikdar. Ker bi mogli danes imeti glasbene urice o pihalih, 

nam je Aleksandra pripeljala kar v živo kvartet flavt, ki nastopa 

kot Kvartet flavt Filozofske filharmonije Ljubljana. Sestavljale so 

ga štiri dekleta, vsaka iz drugega konca Slovenije. 

Njihov nastop je bil profesionalen, saj so igrale brezhibno. Ena 

izmed deklet nam je povedala, kje največ nastopajo. Udeležujejo 

se raznih podelitev diplom in drugih pomembnih prireditev.  

Povedala nam je tudi, da je študij zelo zahteven, predvsem pa je 

treba veliko vaje. Vsak dan najmanj štiri ure. Res so izurjene v 

tem poklicu. Bilo je res lepo, zahvalili smo se jim, ter jih povabili, 

da še kdaj pridejo. 

IMM, stanovalka 

 

Koncert kvarteta študentk je bil za nas pravo prijetno 

presenečenje. Štiri dekleta, štiri glasbila z možnostjo izvajanja 

svojih različnih višin glasov z izrazitim poudarkom na izvajanih 

skladbah.  

Poslušanje njihovega igranja nam je razkrilo obilo znanja, saj 

smo med pogovorom z njimi izvedeli, da morajo za svoje znanje 

igrati vsaj štiri ure na dan. Poleg vsakodnevne vaje je pomembna 
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tudi ljubezen do glasbe in dela. Nagrada je vsekakor aplavz 

poslušalcev ob nastopu. 

Želimo jim obilo uspeha v bodočnosti in da s svojim igranjem še 

naprej razveseljuje poslušalce. 

Želim si, da se še kdaj srečamo. 

P. M., stanovalka 

 

 

 

Koncert Učiteljskega pevskega zbora OŠ Šenčur 

Po dolgem času so nas spet razveselile učiteljice iz OŠ Šenčur. 

Pripravile so nam lep pevski koncert, zraven so pripeljale še 

harmonikarje v sestavi dveh fantov in ves čas smejočega se 

dekleta. 

Za uvod so nam harmonikarji zaigrali par skladb, nato pa so 

učiteljice zapele. Videlo se je, da so iz vrst učiteljskega kroga, 
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kajti njihovo petje je bilo nekaj posebnega. Posebno pa zato, ker 

jih je vodila pevovodja vešča tega dela. 

Vsako pesem nam je najprej predstavila in pevke so jo zapele. 

Vmes so nastopile še učenke z raznimi skeči in s pesmimi Neže 

Maurer, naše stanovalke, na kar smo bili še posebno ponosni. 

Ves čas je bilo veselo in zabavno, tako da nam ni bilo dolgčas. 

Na koncu prireditve, so nam zaigrali še harmonikarji, ki so res 

obvladali svoje instrumente. Zaigrali so nam nekaj Slakovih in 

pa večno lepih Avsenikov. Ti trije harmonikarji nam bodo ostali 

v lepem spominu, saj je bilo igranje lepo kljub temu, da je bilo 

dekle v mavcu. 

Zahvalili smo jim in povabili naj nas še obiščejo. 

 

MMI, stanovalka 
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Nastop otrok iz vrtca Storžek 

Prisrčni predšolski otroci iz vrtca Storžek, bilo jih je gotovo več 

kot 20, s svojima vzgojiteljicama, so nam naklonili izredno 

prisrčen nastop ob praznovanju dneva žena. 

Peli in recitirali so nam pesmice, katerim glavna vsebina je bila 

mama, kar pa nam, v glavnem poslušalkam, veliko pomeni in 

nam daje veselje in srečo. 

Smatram, da je bilo vzgojiteljicama potrebno veliko potrpljenja 

in vaje, da so bili otroci pri izvajanju pesmic složni in tako 

uspešni. Tudi namen nastopov recitatorjev v manjših skupinicah 

je poudaril ljubezen do mamic in srečne so lahko, da imajo 

njihovi otroci vzgojiteljice, ki z ljubeznijo do malčkov skrbijo za 

njihov napredek. 

 

P. M. , stanovalka 
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Koncert Jurjevih godciev iz Šenčurja  

En sončen dober dan in en nasmeh krasan; nasmeh iskren od srca  
odpre ti vrata vsa, naj bo srečen tisti, ki ga ima. 

 

 

Kulturni program učencev OŠ Naklo ob dnevu žena 
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Modro brati in kramljati  

 

V okviru Bralnih srečanj Modro brati in 

kramljali z Mileno Enci iz Mestne 

knjižnice Kranj, ki v Domu potekajo 

od februarje 2012, so stanovalci v 

letošnjem mesecu februarju prebrali že 

50. knjigo. Ga. Milena Enci je izbrala 

knjigo avtorja Ivana Sivca z naslovom Hodim z rokami. Okroglo 

število prebranih knjig bomo v mesecu aprilu obeležili z obiskom 

v Mestni knjižnici Kranj. 

V marcu pa je 17 stanovalcev, ki se mesečno udeležujejo Bralnih 

srečanj, prebralo knjigo Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova 

pravica. Razmišljanja ob branju te knjige je zapisal stanovalec g. 

Leban. 

 

 

Ivan Sivec 

Hodim z rokami  
(2. del) 

 

 

S svojo jekleno voljo bi naredil vse, da bi spet shodil, vendar je 

kaj kmalu spoznal, da je zelo težko. Nekega dne pa se je njegovo 

življenje zasukalo v drugo stran, saj je spoznal učiteljico za 

glasbo, ki mu je zavrtela glavo. Približal se ji je in pogovor je 

hitro stekel.  

Bila je poročena, imela je tri otroke in izrastek na hrbtenici. 

Hodila je z berglami in čakala na operacijo. Povabil jo je na 

praznovanje rojstnega dne 20. decembra. Takrat je bil ob obe 

nogi, a vendar ostal živ, zato je na ta dan praznoval 2. rojstni 

dan. Za spomin mu je napisala pesem: 
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Samo od spominov živim 

in od pričakovanja nečesa lepega in trpim, 

kakor nekdo, ki je dolgo čakal zaman,  

kakor nekdo, kakor nekdo,  

ki hoče čakati, četudi zaman! 

 

 

Poroka je bila 24. januarja 1975 in živela sta kar pri njej in njenih 

otrocih. Rodila se jima je hčerka Rene in tudi njene oči, ki so 

imele vidno okvaro, so se popravile in vse je samo napredovalo. 

Aleksandra je bila srečna, rekla mu je: »Nisi samo moj Mirko, 

ampak si tudi moj čudodelnik«. Mirko je skrbel za malo Rene in 

Aleksandro, da po porodu ne bi prišlo do kakšne poškodbe njene 

hrbtenice, ki bila v tem obdobju zopet zelo občutljiva. 

Gospod Mirko Brglez, ravnatelj na šoli, kjer je delala Aleksandra, 

je Mirku ponudil, da bi sprejel foto krožek, kjer mu je pomagal 

slikar Kalaša. Mirko je uspeval in dobro obvladal fotografijo, in 

svoje znanje podajal naprej šolarjem in dijakom. Aleksandrina 

mama je živela v Bukovju v Babni gori blizu Celja. V bližini sta 

našla staro poslopje, ga pregledala in se odločila, da ga 

usposobita in obnovita stanovanje. 

Mirko ni premišljeval in čakal, sam se je lotil dela in njegova mala 

Rene mu je pri vsem pomagala. Na pomoč je prišel tudi Mirkov 

oče, ki bil všeč zidarskih del. Vsi so se čudili in občudovali 

njegovo iznajdljivost in prizadevnost. Kmalu so se lahko vselili in 

Rene je takrat hodila v tekstilno šolo v Celje. Doma pa so si 

ustvarili prijeten, srečen dom. Vsemu temu je botrovala ljubezen 

in sreča, v to pa iskreno verjamejo. 

Zdaj pa na Triglav in na streho Evrope na Grossglockner.  

Življenje se je umirilo, Mirko je imel čas, da je počival, 

premišljeval in njegovo telo je bilo zdaj močno in duh v njem 

jeklen kot le kaj, tako da ni nič čudnega, da se je oziral v gore. 

Ob praznovanju rojstnega dne so na vrtu prijatelji dvignili čaše, 
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pekli na žaru in Mirko je izrazil veliko željo svojega življenja, da 

bi prišel na vrh Triglava, prav do Aljaževega stolpa. Vsi so ga 

zvedavo pogledali in osuplo obmolknili, saj mu pač niso mogli 

reči, da tak kot je, si te želje ne bo mogel izpolniti. 

Človek lahko vse življenje sanja, a sanje je treba premisliti in 

preizkusiti. Aleksandra je čutila, kaj Mirko vedno tuhta, pa nič ne 

reče in ga je vprašala, če čisto resno misli na vzpon na Triglav. 

Saj sama vidiš, kako se gibljem po strehi, koliko moči imam v 

rokah. No, saj ne dvomim, samo dobrega pomočnika bi moral 

imeti ob sebi. Mirko je poklical Mirana in ga pobaral, če kaj misli 

na Triglav. Še, mu reče, le z razliko, da najprej poizkusimo v 

Savinjskih Alpah, recimo poizkusili bi vzpon na Ojstrico, če jo 

premagaš, prideš tudi na Triglav. Mirko ponudbo sprejme: »Bom, 

bom, mu reče, saj veš, da sem dobro gibljiv z rokami.« Naenkrat 

je začutil nedopovedljivo moč. 

 

Se nadaljuje!  

M.P., stanovalka 

 

 

 

Ivan Cankar 

Hlapec Jernej in njegova pravica 
 

Najbrž so redki Slovenci, ki ne poznajo te Cankarjeve resnične 

žalostne zgodbe o hlapcu Jerneju. Ko se je po 40 letih garanja 

na polju, v hlevu, pri izgradnji hiše, hleva, ko se je po pogrebu 

gospodarja počutil tudi sam gospodarja svojih žuljev in ko bi si 

osiveli Jernej v miru rad prižgal pipo, se mu je zgodila krivica. 

Prišel je čas uživanja lastnih sadov, a mu je mladi gospodar 

osorno dejal: »Pokopal sem dva gospodarja,« češ, očeta in 

hlapca in ga spodil.  
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Jernej, zgaran starček, si je zložil culo in šel. Ostal je brez vsega, 

prenočeval je pod milim nebom, ni imel rezine kruha. Tako je 

starček pešačil in iskal pravico, pri županu, sodniku, na Dunaju 

pri cesarju in tudi pri Bogu. Ni je našel, povsod so ga zaničevali, 

nekajkrat celo zaprli skupaj z zločinci.  

Ponižan, izčrpan, razočaran se je vrnil na Betajnovo. Na Sitarjevi 

hiši, skednju, šupi, hlevu in obeh kozolcih so švignili plameni. Iz 

njih se je ves ožgan izvil Jernej in dejal začudenim ljudem: »Šel 

sem po svojo pozabljeno pipo.« ter se zgrudil. Prisotni so ga 

dodatno pretepali in zalučali v žareče plamene. Tu, v zubljih 

lastnih žuljev, je hlapec Jernej našel svoj mir in pravico. Njegov 

značaj ni kazal maščevalnih nagibov, najbrž ga je edinole 

bolečina hude krivice usmerila v požig. Tako se je Bog usmilil 

njega in vseh grešnih ljudi. 

 

Ta Jernejeva kalvarija je meni osebno segla globoko do srca. Tudi 

sam sem namreč doživel podobno. Po 26 letih zakona, a starejši 

od Jerneja, sem moral zapustiti ustvarjeni ljubljeni dom, družino, 

prijatelje, kolege in vse za življenje priljubljene dejavnosti. 

Iztrgan sem bil iz lastnih korenin, kajti tam sem pustil svoja 

najlepša leta, moči, zdravje. Kot v posmeh, sem že poprej vse 

svoje imetje podaril svojim. Krivično. Kruto! Mrzlično sem zatem 

iskal primerno sobico, toda starčka pri 76. letih ni bil voljan nihče 

sprejeti. Odpovedali so sorodniki, znanci, zato sem se po sili 

razmer znašel v odročni oddaljeni vasici, med tujimi neznanimi 

ljudmi. Sam. Nekako sem se prebijal, toda samota mi je parala 

dušo, pridružila se je operacija, starostne bolezni. Vse hujša 

stiska me je vodila v obup-blaznost. Vendar se je Bog tudi mene 

usmilil, podobno kot Jerneja, celo bolj na sodoben način in 

mileje. Postlal mi je tu v Domu Preddvor. 

Peter L., stanovalec  
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Spomini 

Bilo je okrog leta 1966 tu na Turnu. Z otroki iz Potoč smo se za 

8. marec za oskrbovance doma naučili igrico enodejanko Dva 

računa. Kako prisrčno in za res so jo zaigrali in vmes tudi zapeli. 

Pripravili smo še deklamacije o mamici … 

Že prej pa smo šli na sv. Jakoba, kjer so še cvetele kurice – teloh, 

bila je zgodnja pomlad, doli so že minile. Jih nabrali, naredili 

šopke, ki so jih otroci po koncu programa poklanjali našim 

ženicam, ko so seveda kot slavljenke sedele v prvih vrstah. 

Otroci, veseli, razigrani, po veliko licih ženic pa so polzele solze 

veselja in presenečenja. Ja, tudi zaradi lepih spominov je bilo 

srečanje še lepše in veselo. 

N. R., stanovalka 

 

Kaj je najlepše 

Na nekem srečanju z velikim Einsteinom so ga znanstveniki 

vprašali, kaj je njemu najlepše. Po kratkem premisleku jim je 

odgovoril: »Najlepši mi je pogled v nedolžne otroške oči.« Na te 

besede sem se spomnila, ko so nam zapeli in peli otroci iz vrtca 

Preddvor za 8. marec. Pa kar tako, brez not. Sijočih oči, kot da 

jim pesem vre iz srčkov. Kdo bi jih ne bil vesel. Ja, samo otrok 

je lahko tako lep in prisrčen … 

Iskreno priznanje in zahvala, pa tudi ženam, vzgojiteljicam, za 

njihov trud in uspeh, ki je lepa naložba otroku za življenje. Bog 

daj vsem skupaj še veliko uspeha! Mi pa se še priporočamo. 

P. S.: Po dobrih 40 letih sem se spet znašla na Turnu. In se 

srečala z nekdanjimi otroci, ki so danes že v zrelih letih, s 

katerimi smo se gledali in so me spraševali: »O, a si?« Prikimala 

sem. Res smo bili veseli eden drugega. 

N. R., stanovalka 
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Domovina – dom – ljubezen – zdravje 

 

Nihče ne ljubi Domovine, ker je velika, ampak, ker je: njegova! 

Tako pravi ljudski pregovor. Analogno lahko rečemo: Nihče ne 

ljubi svojega doma, ker je krasen, temveč, ker je njegov. Kaj 

pomeni »svoj dom«, zlasti »svoj«, tu v preddvorskem Domu?  

Nas stanovalce ta misel prežema čustveno. Kajti prišli smo po 

lastnem preudarku, po prisili svojcev. Prav zares in milo rečeno: 

»Izruvani smo bili iz življenjskih, lastnih korenin.« Kruto! Morali 

smo zapustiti svoje drage, svoje konjičke, delo, kulturo, vrt, 

prijatelje, rekreacijo … Hud duševni pretres - življenjski krah. 

Pobrati se iz take stiske, depresije, je težko. A treba je naprej, 

čeprav vsakomur ne uspe. Resda je čas zaveznik, vendar je 

odločilno: »Zaposliti si moraš roke, telo, zlasti pa dušo, da tako 

ubežiš slabemu počutju, stresu, bolezni.« Hm, a kako? 

V Domu so namreč zaposlitvene dejavnosti, te prav zagotovo 

usmerijo dušo v pozitivnost - odvračajo negativno tuhtanje. 

Človeku se to upira, zato ostaja sam s svojo črnostjo. Treba se 

je prisiliti, stopiti iz krize. In prav zato »odločno ukaži lastni duši 

(sebi), povej ji svojo namero.« Tako se boš zaposlil, rešil iz svoje 

stiske, rešil sebe.  

Običajno pa je za dobro telesno-čustveno-duševno počutje in za 

zdravje premalo le celostna zaposlitev. Izjeme kajpak so. Vendar 

pa je za dobro razpoloženje temeljnega pomena duhovnost. Ko 

se duša duhovno poveže s tistim, kar je pomembno za osebnost, 

se začno porajati neverjetne reči. Nepričakovano se začuti 

notranji mir, porodijo se nova zanimanja, veščine, izgine 

tesnoba. V duši zasije svoboda, ljubezen do samega sebe, 

ljubezen do svojih, do bližnjih, do osovraženih, ljubezen do 

doma. A pomembna je še zlasti ljubezen do mojega Doma, do te 

moje male sobice tu. Edino ta mala sobica, ta je sedaj moj dom. 

Tako čutim sedaj, in tu mi je duša dejala: »Spoštuj svoj Dom - 



15 
 

to malo sobico!« Namig sem sprejel, postal svoboden–srečen-

ustvarjalen! Tesnoba je zginila. 

 

Zatorej dragi bralec! Spoštuj, prosim, moj Dom - mojo 

zasebnost.  

Pred vstopom potrkaj, le pomisli na moje pravice v mojem domu. 

Želim enako srečo tebi, v tvojem domu!  

IN POVEJ PRIJATELJU. 

Peter L., stanovalec 

  

Slovenci v Argentini 

Slovenci v Argentini živijo tako rekoč v 

vseh argentinskih provincah, od 

Ognjene zemlje do severa Argentine. 

Živahna dejavnost slovenske 

skupnosti je omejena predvsem na 

področja strnjene naselitve Slovencev 

med katere štejemo predvsem 

območje Gran Buenos Airesa, 

Bariloch, Mendoze, Rosaria pa tudi 

Cordobe, Miramara, mesta Paraná in 

Tucumana.  

Po ocenah živi v Argentini med 30.000 

in 35.000 Slovencev oziroma njihovih 

potomcev, od katerih je okoli 4.000 slovenskih državljanov s 

stalnim prebivališčem v Argentini. Priseljevanje Slovencev v 

Argentino lahko razdelimo v tri valove: pretežno ekonomsko 

emigracijo iz konca 19. stoletja in obdobja pred I. svetovno 

vojno, emigrante iz obdobja med I. in II. svetovno vojno ter 

politično emigracijo po koncu II. svetovne vojne.  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEltmwvOHZAhURyKQKHYYqAcUQjRwIBg&url=http://arhiv.gorenjskiglas.si/article/20081121/C/311219992/v-argentini-zivi-27-tisoc-slovencev&psig=AOvVaw2W-ruH0Oak_E6p-U5HkBkZ&ust=1520761510533680
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Prvi Slovenci so v Argentino prispeli že v 70. letih 19. stoletja na 

podlagi dogovora med tedanjo Avstro-Ogrsko monarhijo in 

Argentino. Potomci teh Slovencev so ustanovili Slovensko 

društvo Triglav v mestu Paraná v provinci Entre Rios. Društvo je 

z svojimi 150 člani primer »ponovnega odkrivanja« slovenskih 

korenin in iskanja vezi s staro domovino. Društvo dejavno 

sodeluje z ostalimi slovenskimi društvi v Argentini, organizira 

tečaj slovenskega jezika in radijsko oddajo »Slovenski odmevi«.  

Glavnina slovenskih izseljencev je v Argentino prispela v obdobju 

med obema vojnama, in sicer približno 25.000 posameznikov, 

predvsem iz Prekmurja in Primorske. Ti izseljenci imajo svoje 

klube v Buenos Airesu (Triglav), v Gran Buenos Airesu (Bernal), 

v Rosariu (Triglav) in v Cordobi. Primorsko-prekmurska skupnost 

v Bernalu oddaja radijsko oddajo »Slovenija, …moja ljubezen«. 

Tudi Slovensko podporno društvo Triglav ima radijsko oddajo 

»Triglav, moj dom« in v prostorih društva organizira družbene 

prireditve. Med društva medvojnih priseljencev sodi tudi društvo 

Beneških Slovencev.  

Povojna emigracija Slovencev je v Argentino prispela v strnjeni 

skupini, z velikim številom izobražencev in duhovnikov (80). Ob 

prihodu so se dobro znašli, solidarno sodelovali, si opomogli in z 

lastnimi sredstvi zgradili domove, ustanovili slovenske šole, 

organizirali pevske zbore, gledališke skupine, umetniške 

skupine, športna igrišča, sakralne objekte ipd.  

Krovna organizacija povojnih 

emigrantov, Zedinjena 

Slovenija v Buenos Airesu, je 

dobro povezana s krajevnimi 

domovi in številnimi 

organizacijami na območju 

Gran Buenos Airesa (Zveza 

mater in žena, Fantovska 

zveza in Dekliška zveza).  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj28v-KvuHZAhVN3qQKHY5zDXYQjRwIBg&url=http://www.delo.si/kultura/razno/argentinski-slovenci-srecni-konec-neke-tragicne-zgodbe.html&psig=AOvVaw2W-ruH0Oak_E6p-U5HkBkZ&ust=1520761510533680
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Osrednje glasilo je tednik Svobodna Slovenija, ki je leta 2008 

praznoval 60. obletnico izhajanja v Argentini. Sobotno slovensko 

šolo, ki jo v krajevnih domovih vodijo prostovoljci, obiskuje 

skupaj 400 učencev. Sobotni Srednješolski tečaj ravnatelja 

Marka Bajuka obiskuje okoli 100 dijakov.  

V Buenos Airesu oddaja vsako soboto ob 13. uri radijska oddaja 

»Okence v Slovenijo« in radijska in televizijska oddaja 

»Slovenski kotiček«. Med pomembnejše publikacije povojnih 

migrantov sodita tudi mesečnik Duhovno življenje, ki ga izdaja 

Slovensko dušno pastirstvo v Argentini, in letna publikacija 

Meddobje, ki jo izdaja Slovenska kulturna Akcija. 

Vir: http://www.buenosaires.veleposlanistvo.si/index.php?id=1989 

 

Povzela IMM, stanovalka 
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Naša zemlja 

 

Naša zemlja vseh najlepša, 

ko cvete in ko zori, 

v žarkem soncu, v belem snegu 

o ljubezni govori. 

 

Naša noša vseh najlepša 

občuduje jo ves svet, 

fantov naših je odlika, 

kras slovenskih je deklet. 

 

Naše delo, blago naše, 

to edino naj velja 

v proizvodnji naših žuljev 

naj naš dom se lesketa. 

 

To spoštujmo, kar je naše, 

kar domača prst rodi, 

kruh najslajši, najkrepkejši, 

naša zemlja naj deli! 

 

Po spominu zapisala N.R., stanovalka 
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Na planincah sončece sije 

 

Na planincah sončece sije, 

na planincah luštno je, 

tam pojejo drobne ptičke, 

tam pojejo ptičice. 

 

Tam cvetijo rožice bele, 

tam cvetijo rožice. 

Moje dekle jih pa trga, 

da si pušeljc naredi. 

 

Za klobuk ga bode pripela, 

z eno zlato špangico, 

da ga burje ne bo vzela, 

da ga vetrič ne spihlja. 

Z. M., stanovalka 
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Oj šmentana leta 

 

Oj ta šmentana leta 

vesela in otožna, 

je predalček poln tablet, 

več jih je kot štejem let. 

 

Za glavo tam je aspirin, 

za želodček pa pelin. 

Za vsako bolečino je tableta, 

vsaka zdravje mi obeta. 

 

Doktor, imate mažo ali dve, 

da pozdravim bolečine. 

Doktor, važen pred menoj stoji 

in prav kislo se smeji. 

 

Gospa, je vsega na pretek: 

»Ne poslušajte ljudi klepet, 

vsak vam da rad svoj nasvet, 

a le jaz imam recept!« 

 

Pod mizo stisnite denar, 

naj meni to bo v dar. 

Ko žepek ves izpraznim, 

takoj tableti obe pojem. 
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Grem domov vesela, 

da bi skoraj pesem si zapela, 

je doktor zdravje mi obljubil 

in dobro me oskubil. 

Nežka Žibert, stanovalka 

 

 

 

 

Reki 

Bogat v prepiru, ubog v miru. 

Ne vemo, kaj imamo, dokler česa ne izgubimo. 

Ne veseli se vselej ta, ki se smeje. 
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Nevoščljivost nikoli ne miruje. 

Nič ni težko, kar radi storimo. 

Kakršen oče, takšen sin. 

Previdnost je mati vseh čednosti. 

Sreča človeka le sreča, ujeti se je ne da. 

Pridna gospodinja je najboljša gotovina. 

Sreča velika, pameti malo. 

Srednja pot – najboljša pot. 

Starega medveda ne naučiš več rajati. 

 

Pripravila M.Z., stanovalka 
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Pozabljen čas - 37. del 

__________________________________________________ 

 

Ura je hitro tekla in ob dveh so vsi želeli spat. Simon je šel zadnji. 

Marijano je vprašal: »Mami, ali jaz o sebi kaj ne vem, ali imamo 

kakšno skrivnost?« Marijano je spreletel mrzel pot. Odgovorila 

mu je: »Kaj ti je pa zdaj padlo v glavo? O čem govoriš? Jaz res 

ne vem nič!« »Dobro, dobro saj sem samo vprašal!«  

 

Prazniki so minili in treba je bilo zopet po starih poteh. Ana se ni 

nič oglasila, še vedno je kuhala zamero. Ampak, to je bil stil 

njenega življenja, vsi so jo že poznali in niso je klicali. Oče Peter 

si je mislil: »Ko bo brez denarja, se bo ponižala in nas bo 

poiskala! Kar pustil jo bom, saj bo to kmalu.«  

Čas je tekel. Sneg se je topil in po bregeh je bilo že kopno. Počasi 

je prihajala pomlad. Vse je oživelo, ljudje so prišli na plan. 

Pospravljali so okoli hiš, pridne gospodinje pa so že v vrtičke-

garkeljne, sadile prvo solato. Tudi promet na vasi je narastel, saj 

so v prelepo naravo prišli ljudje iz mesta, da se naužijejo sonca 

in čistega zraka. 

Pred Zalokarjevimi pa je bil težak dogodek. Mami Marijana se je 

odločila, da bo šla zamenjat kolk. Vstavili ji bodo plastičnega. 

Tega posega se je ona in vsi njeni zelo bala. Vedeli so, da jo 

neuspeh lahko za vedno prikleni na invalidski voziček. Upali so, 

da se bo tudi sedaj, kot vedno, vse dobro izteklo. Seveda, veliko 

bodo morali potrpeti.  

Dr. Jureš je Zalokarjevo mami poklical v klinični center. Naj se 

čim hitreje oglasi na oddelku, pripravljena na menjavo kolka, da 

ne bo prepozno. Marijana se poslovi od vseh in Peter jo odpelje. 

Težko je zapustila vas odeto v pomlad, v cvetje in zelenje. Njen 

vrtiček je bil poln pisanih tulipanov, krokusov in narcis. Še lepši 

se ji je zdel zdaj, ko odhaja. Bila je korajžna ženska, zato se je 
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hitro zbrala in sedla v avto, s pomočjo močnega Jureta, ki jo je 

vzel v naročje in jo položil na sedež. V glavi se ji je porodila čudna 

misel: »Le zakaj Jana ne vidi vseh dobrih lastnosti tega fanta. 

Ravno pravi bi bil za mladega gospodarja.« 

Ja, ampak to je stvar mladih, ona lahko le po tiho upa, da se bo 

kaj takega zgodilo.  

S Petrom sta se odpeljala. Vsi so se zbrali na dvorišču in jima 

mahali. Solze so zalile ženine oči, saj je še enkrat več spoznala, 

da se je vredno potruditi, da bo spet med tistimi, ki jo imajo 

iskreno radi. Ko je oče Peter odpeljal, se je tudi Jana zlomila. 

Tekla je na vrt, na klopco pod drevesi in jokala. Jera je namignila 

Juretu naj stopi za njo. Brez besed je fant sedel k njej. Jana se 

je stisnila k njemu: »Jure, kaj če mami ne bo več nazaj?« 

Presenetil ga je njen objem. Postal je zmeden in ni vedel, kaj naj 

bi ji odgovoril. Zbral se in jo še bolj pritisnil na svoje srce. »Ne 

joči, bolijo me tvoje solze, boš videla, da bo mami kmalu doma. 

Stala bo na svojih nogah in vsi bomo srečni. Upaj, saj upanje v 

ozdravitev ne sme umreti!« Čisto tiho, brez besed, sta ostala 

objeta.  

Potem se je Jana zavedla, da dela nekaj, kar Juretu ni všeč. Izvila 

se je iz objema. »Jure, oprosti, to je bilo močnejše od moje 

pameti. Zelo mi je nerodno, ko sem iz tebe izsilila tvoj objem!« 

»Ne, to ni res! Nimam ti česa oproščati, objel sem te, ker sem 

tako hotel. Želel sem te potolažiti! Tu ni bilo prav nič prisiljenega. 

Tako sem ravnal zato, ker sem tako čutil. Ti oprosti, če sem storil 

nekaj, kar ne bi smel.« »Vse je v redu! Pokazal si, da si moj 

resnični prijatelj! Hvala, ne bom pozabila!« 

Dela v Janinem kokošnjaku so končana. Zdaj je potrebno 

nabaviti kokoši-nesnice in hrano zanje. Pa žagovino za v kletke 

po tleh. Jure je obljubil, da se bo po internetu pozanimal, kje bi 

vse troje najhitreje dobil. Za začetek sta se odločila za 200 živali 

in vsaj za mesec dni hrane in žaganja. Kar nekaj ur je Jure iskal 
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ugodno ponudbo. Domenil se je, da bi na začetku tedna kokoši 

pripeljali, pa tudi hrano in žaganje. 

»To ti je pa kar hitro uspelo! Ali si kaj vprašal za ceno?« »Da, tu 

imaš na listu vse napisano!« Jana je pogledala številke: »To je 

pa res ugodna cena. Toliko denarja imam še doma in mi ne bo 

treba v banko v dolino. »Tudi jaz imam nekaj denarja, če ti bo 

zmanjkalo, ti bom pa posodil.« »Upam, da ne bo treba, saj ima 

verjetno tudi ati kaj doma. Mi bo pa on dal.« 

 

Dr. Jureš je sporočil, da bo mami Marijana operirana v petek. 

Popoldne jo eden, mož ali hči, že lahko obišče na intenzivni negi. 

Spet je bilo pri Zalokarju vse narobe. Vsak zase je premišljeval, 

da bi bilo krasno, če bo operacija uspela. Jana je poklicala 

Simona: »Simon, jutri bo mami operirana. Prosim, prosi, da bi 

bilo vse v redu.« »Z našim predstojnikom sem se zmenil o tem. 

Dovolil mi je, da na dan operacije darujem mašo v naši kapelici. 

Prisotni bodo še ostali študentje, ki študirajo bogoslovje. Ne 

skrbi, boš videla, da bo vse v redu. Ko se boš vrnila iz bolnišnice, 

mi sporoči, kako bo z njo!« »Hvala! Se slišiva! Adijo!« 

 

Petek je odločujoči dan. Vsi so vznemirjeni, hodijo drug mimo 

drugega, pa se ne vidijo. Vsem se nekam mudi. Jure poišči Jano: 

»Obljubi mi, da se boš zadržala in ne boš gospodarja spravila v 

še slabšo voljo. Bodi pogumna, vse bo še dobro! Veliko nas je, ki 

svoje dobre želje pošiljamo mami! Če pa rabiš prijateljsko ramo, 

sem tukaj!« Jana ga je objela: »Tako dober si! Hvala za vse! Še 

Ano moram obvestiti!« Poslala ji je sporočilo: »Mami bo danes 

dopoldne operirana. Obiskov nima, razen atija. Če želiš kaj 

izvedeti, me pokliči!« Suhoparno je odgovorila: »Hvala! Pokličem 

kasneje!«  
 

Sedeli so pri kosilu, ko je zazvonil telefon. Jana je dvignila 

slušalko. »Pozdravljeni, dr. Jureš pri telefonu. Operacija je 

končana, dobro je potekala. Mami je še uspavana. Predvidevam, 
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da se bo v teku ene ure zbudila. Eden, vi ali oče, lahko pride na 

obisk. Preveč je ne bi obremenjevali. Se vidimo! Pozdravljeni!« 

»Hvala za dobre informacije! Ati bo prišel k njej, pa se bosta bolj 

natančno pomenila.« 

 

»Dr. Jureš je klical. Pravi, da je operacija dobro uspela. Mami še 

spi. Popoldne greš le ti lahko k njej!« »Kako rad bi jo že videl, da 

se sam prepričam, da je vse v redu. Komaj čakam da grem. 

Potem bosta danes v hlevu zvečer opravila vidva, Matija in Jure. 

»Gospodar, vi kar pojdite in nam prinesite dobre novice, midva 

vse delo opravila« je povedal Jure. 
 

Peter je na oddelku poiskal dr. Jureša. Ta mu je z veseljem 

povedal: »Vaša žena je dobro prestala operacijo. Zdaj mora 

zaenkrat le ležati. Po dveh dneh jo bomo postavili na noge in jo 

počasi pripravili na samostojno hojo. Bodite pripravljeni, da bo 

najmanj 14 dni še pri nas. No, zdaj pa hitro k njej!« 

 

Tiho je odprl vrata sobe in vstopil. Marijana je dremala. Ko ga je 

začutila, je odprla oči. Nežno se je sklonil nad njo in jo poljubil. 

»Dragi moj, rešena sem! Zdaj samo še čakam, da me postavijo 

na noge. Kako že težko čakam!« je moža sprejela Marijana. Tudi 

mi že komaj čakamo, da vstaneš, da bomo videli, če je vse spet 

po starem.« 

 

Se nadaljuje.                                                    

Olga M. Kepic 
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Vodoravno 

3. odbor s posebno nalogo 

4. brušeno steklo 

6. ruska babica 

 

Navpično 

1. apotekar 

2. doba 

5. krama, šara 
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11. z mesom polnjene testenine 

13. bodeč njivski plevel 

14. predel ob južnem tečaju 

15. zgleden primer 

18. mesni izdelek 

19. službujoča vojska 

21. sredozemski veter 

23. avtonomna pokrajina 

kraljevine danske 

26. puntar 

28. priloga jedem z žara 

29. zobato kolo 

31. pernata domača žival 

7. ne-profesionalec 

8. naša skakalka na smučeh(u.b.) 

9. glavno mesto Rusije 

10. matematična neznanka 

12. najvišja znanstvena ustanova 

16. ploščata morska riba 

17. država na Arabskem polotoku 

20. besedna premetanka 

22. visoka družba 

24. trgovski iztržek 

25. pobarvana jajca 

27. grški bog vojne 

30. glavno mesto Azerbajdžana 

 

Križanko sestavila Ivana Marinšek,  
stanovalka 

 
__________________________________________________ 

 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

enota Preddvor  

ga. Ana Sukič, ga. Štefanija Zorman, ga. Marija Brzin, g. 

Stanislav Mezek, ga. Štefanija Gatalo, ga. Zofija Bregar 
 

enota Naklo 

ga. Jožefa Trtnik, g. Alojz Jekovec 
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Aktivnosti in dogodki v aprilu 2018 
 

- enota Preddvor - 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 

obveščeni o naslednjih aktivnostih: 

o Telovadba – od ponedeljka do petka 
o Vaje za vadbo spomina  

o Ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o Vadba Žoga Bend – ponedeljek  
o Biosinhron (masaža stopal) – ponedeljek, sreda, petek  

o Knjižnica – ponedeljek, četrtek 

o Skupine za samopomoč – torek 
o Brain Gym (telovadba za možgane) – sreda 

o Molitvena ura – petek 

o Glasbene urice  

o Peka piškotov 

o Skupinsko reševanje križank  

o Diabetična skupina s sestro Sabino 

o Računalniške urice – individualno po dogovoru 

o Terapija in aktivnosti s pomočjo živali  

o Obiski prostovoljcev individualnih družabnikov 

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

VELIKONOČNA MAŠA 
Velikonočni ponedeljek, 2. april ob 14.30 uri v jedilnici 
________________________________________________ 
ŽOGA BEND – skupna vaja stanovalcev obeh enot 
torek, 3. april ob 10.00 uri v enoti Naklo 

__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
sreda, 4. april ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
SREČANJE ŽOGA BENDOV stanovalcev Socialnih zavodov 
Slovenije v Prevaljah 
torek, 10. april  
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

MODRO BRATI IN KRAMLJATI - OBISK V MESTNI 
KNJIŽNICI KRANJ 
sreda, 11. april 
__________________________________________________ 
SENIOR TRGOVINA – prodaja oblačil  
četrtek, 12. april ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND  
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 16. april ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 

ZAPOJMO SKUPAJ s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 18. april ob 10.00 uri na oddelku G1 
__________________________________________________ 
KONCERT učencev Glasbene šole Piano forte iz OŠ 
Preddvor 
četrtek, 19. april ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
SOCIALNI PRAKTIKUM dijakov Škofijske klasične 
gimnazije Šentvid 
sreda, 25. april in četrtek, 26. april 

__________________________________________________ 
SPREHOD do jezera Črnava in druženje ob kavi z dijaki 
Škofijske klasične gimnazije Šentvid 
sreda, 25. april 
__________________________________________________ 
NASTOP Folklorno društvo Šenčur 
sreda, 25. april ob 15.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
KLEPET OB KAVI IN POEZIJI z Nežo Maurer 
četrtek, 26. april ob 13.30 uri v delovni terapiji 

__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v aprilu 2018 
 

– enota Naklo - 

  

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

o Telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek 
o Brain Gym (telovadba za možgane) – torek 
o Vadba Žoga Bend - torek 

o Skupina za samopomoč Lastovke - sreda 

o Molitvena ura – četrtek 
o Pogovorna skupina z Jernejo - četrtek 
o Ročna dela – petek 
o Obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov  
o BioSinhron (masaža stopal)  

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

ŽOGA BEND – skupna vaja stanovalcev obeh enot 
torek, 3. april ob 10.00 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 

NASTOP plesne skupine Frajle iz OŠ Naklo 
torek, 3. april ob 16.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MAŠA 
četrtek, 5. april ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
SENIOR TRGOVINA – prodaja oblačil  
petek, 6 april ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND  
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI  

z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj  
ponedeljek, 9. april ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
SREČANJE ŽOGA BENDOV stanovalcev Socialnih zavodov 
Slovenije v Prevaljah 
torek, 10. april  
_________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

PREDVAJANJE VIDEO FILMA s Pogovornega večera z 
Berto Golob ob njeni 85-letnici - Društvo LIK Naklo 
torek, 10. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZAPOJMO SKUPAJ s harmonikarico Darjo Jelenc 
ponedeljek, 16. april ob 10.30 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
JUTRANJA TELOVADBA »1000 gibov« s članicami 
Društva Šola zdravja, skupina Lastovke Naklo 
torek, 17. april ob 9.00 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
MOJE DRUŠTVO, MOJE VESELJE -  kulturni program DU  
za Poljansko dolino 
torek, 17. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo  
_________________________________________________ 
OBISK V KNJIŽNICI NAKLO 
četrtek, 19. april ob 11.00 uri 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 23. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 

__________________________________________________ 
TAČKE POMAGAČKE – Aktivnosti s pomočjo psa 
torek, 24. april ob 9.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s kitaristom Frenkom 
Bobičem 
torek, 24. april 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. 


