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Iskrene čestitke stanovalcem, ki praznujete  
v januarju! 

 
enota Preddvor 

ga. Julijana Celar 
ga. Ana Morel 

ga. Frančiška Boncelj 
g. Jože Ušlakar 

ga. Darinka Hernec 
ga. Antonija Kožuh 

ga. Frančiška Marinič 
ga. Antonija Pongrac 

ga. Frida Knez 
ga. Antonija Mrak 

g. Anton Vršnik 
ga. Marija Marta 

Aljančič 

g. Pavel Rezar 
ga. Frančiška Dolinšek 

g. Ivan Mlakar 
ga. Antonija Štular 

Remic 
g. Rihard Sedminek 

 

enota Naklo  

g. Jože Arzenšek 
ga. Marija Kaltenekar 

ga. Neža Povše 
ga. Antonija Tolar 

ga. Frančiška Grujić 
ga. Marija Ritlop 
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Voščilo 

 

… meni je dober ta svet.  

Jaz sem tukaj kot doma.  

In ne bi menjal teh ljudi, z njimi se mi dobro godi.  

Skoraj vse jih že poznam.  

In ne bi menjal let, ki jih živim. 

Spomine zbiram, sanje lovim, z njimi dobro živim... 

(Drago Mislej - MEF) 

 

Vse kar je v moči narave in razuma, 

 naj bo v Novem letu naravnano tako, 

 da bo življenje prijetno,  

delo, ki ga opravljate, pa uspešno. 

 

 

Z najlepšimi željami za prihajajoče leto 2018. 
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Slast večnega življenja 

 

Če imaš srečo, 
da svoje življenje še nekako zvoziš -  
se umiriš, si daš odvezo … 
 
So že tu življenja 
tvojih otrok, ki jih imaš 
silno rad - 
a ob njihovi poti 
nisi niti sveža travica, 
kaj šele vetrc, 
da bi jih hladil v mukah … 
 
In če še živiš - 
se rodijo vnuki, potem pravnuki … 
Rojeva se tvoja večnost 
in ti - kakor le imaš moči - 
drgečeš zanjo … 
Kaj je to – slast večnega življenja? 

 

Neža Maurer 
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Utrinki 
 

 

Žerjavčki obiskali pesnico Nežo Maurer 

Recitatorke Društva upokojencev Žerjavčki Trzin že vrsto let 

obiskujejo starostnike in jim s prebiranjem pesmi slovenskih 

avtorjev popestrijo njihov vsakdanjik. Tokrat je 28. novembra 

Heleno Ogorelec, Ado Lovše Mušič in Olgo Stopar pot popeljala v 

Dom starejših občanov Preddvor, kjer so obiskale eno najbolj 

plodovitih slovenskih pesnic Nežo Maurer, ki bo 22. decembra 

praznovala svoj 87. rojstni dan. Obiska se je zelo razveselila in 

njeno prvo vprašanje je bilo: »A jaz pa ne bom brala?« Seveda 

je in to brez očal, a pred tem je prisluhnila njihovi interpretaciji 

rahločutnih in pomirjujočih pesmi svoje zadnje pesniške zbirke 

»Ljubezenski triptih«, v katerem se je posvetila hrepenenju, 

ljubezni in vlakom. »Rahlo nežno, kot se cvet dotakne cveta, zrak 

vode, veter skale, se želja dotakne srca.« Za umiritev čustev, ki 

so preplavila stanovalce ob poslušanju njenih opojnih pesmi, je 

poskrbela Silva Kosec s kitaro v roki. Z angelskim glasom je 

zapela nekaj pesmi, ki so jih poznali, zapeli z njo in se v mislih 

vrnili v svojo mladost. Urica druženja s pesnico in njeno globoko 

izpovedno poezijo je prehitro minila. Le malo časa je ostalo za 

najin klepet. Ob slovesu nas je duhovita in malce nagajiva 

pesnica pričakujoče vprašala: »Saj boste še prišli?«. 
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Neža Maurer, pesnica, pisateljica, slavistka, novinarka, urednica. 

Pisala je prozo za otroke in odrasle, najljubše pa ji je pisanje 

pesmi za odrasle. Pisala jih je, ko je občutila bolečino, pa tudi 

srečo. »Življenje ni samo bolečina. Je ogromno tega, ampak je 

tudi zelo veliko sreče, če smo iskreni in se ne lažemo.« Še vedno 

jih piše in pravi, da so ji vse drage, vse so njeni otroci in ne more 

izbrati najljubše: »Morda le prvo.« Pisala je tudi ponoči: »Ko se 

mi je ponoči utrnila misel, sem jo s svinčnikom zapisala. Sem pa 

včasih zelo grdo pisala, zato sem se potem podnevi z zavezanimi 

očmi učila lepo pisati. Učila sem se tako dolgo, da sedaj čitljivo 

pišem tudi v popolni temi.« Rodila se je 22. decembra 1930 kot 

nezakonski otrok in pisana beseda jo spremlja že celo življenje. 

»Ko sem bila še otrok, so bile zime hude in dolge. Elektrike nismo 

imeli. Ob večerih so stara mama predli, star ata so krtačili volno, 

moja mama pa je ob petrolejki na glas brala za vso družino in 

istočasno pletla. Jaz pa sem sedela na peči, na prosu. Brala je 

vse, kar smo imeli naročeno.«  

Bratov in sestra ni imela, zelo pa je bila navezana na sosedovega 

fanta Francija: »Dve leti je bil starejši od mene. Njega sem vse 

ubogala. Če bi mi rekel, naj skočim v vodo, pa bi.« Po 

zaključenem šolanju na učiteljišču v Ljubljani je nekaj let 

poučevala na Primorskem: »Tam sem napisala veliko otroških 

pesmi za nastope. Veliko pesmi sem znala na pamet.« Zaključila 

je tudi študij na ljubljanski Pedagoški akademiji in študij 

slavistike na Filozofski fakulteti. Ko je poučevala na nižji 

gimnaziji v Ilirski Bistrici, je dobila ponudbo za delo na RTV 

Slovenija: »Moj nekdanji sošolec Drago Seliger me je povabil, da 

bi na RTV vodila mladinsko redakcijo, ki so jo ustanavljali. Takrat 

ni bilo veliko televizijsko izobraženih ljudi. Sprejela sem in 

najprej so me poslali v Rim na šolanje.« Zaradi pomanjkanja 

denarja so redakcijo po enem letu ukinili, Nežo pa je ostala v 

novinarskih vodah. Sodelovala je pri revijah Rodna gruda, Otrok 

in družina, Kmečki glas in po smrti moža prevzela urednikovanje 

lista Prosvetni delavec. Pred upokojitvijo je delala kot 

samostojna svetovalka za kulturo pri Komiteju za informiranje 
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SRS. Ves čas pa je pesnila. »Jaz sem vesel človek, a me toliko 

stvari zaboli. In ker je bila v času mojega odraščanja vojna, sem 

bila še toliko bolj občutljiva. Mislila sem, da ne bom preživela. Pa 

sem začela zapisovati in priznam, da sem se s tem rešila. Pesem 

je prišla, samo ideja je morala biti dovolj močna, da sem 

oblikovala stihe. Ko enkrat misli zapišeš in dovoliš ljudem, da jih 

preberejo, te spoznajo kakšen si. Ne moreš se več pretvarjati.« 

Kaj je bistvo njenega pisanja, pa nazorno povedo verzi: »Pesem 

je vse, kar imam. Sprejemam vsakršna pravila igre, plačam 

vsakršno ceno, za tisto, kar ljubim. Če izgubim, pojdem po svetu 

kot desetnica. Šla bom in gredoč pela o svoji ljubezni.« 

 
Tanja Jankovič 

 
 

Literarno popoldne 

Bilo je zelo lepo popoldne, katerega smo doživeli z gospo Nežo 

Maurer in z literarno skupino upokojenk DU Žerjavčki iz Trzina. 

Poslušali smo recitacije 

pesmi gospe Neže Maurer, 

naše stanovalke, brale pa so 

jih gospe iz Trzina. Njene 

pesmi zelo lepo zvenijo, ker 

te gospe so nam jih brale z 

občutkom in z 

navdušenjem. Poleg 

deklamacij oz. pravilno 

prebranih pesmi, nam je ena od udeleženk vmes zapela kakšno 

znano pesem, ki se je lepo ujemala z branjem pesmi gospe Neže. 

Poznala sem in tudi prebrala nekaj njenih del, vendar sem bila 

izredno presenečena nad njimi. Vse te pesmi so bile prebrane v 

treh delih, in sicer o hrepenenju, ljubezni in vlakih, kar pomeni 

ljubezenski triptih. Nad vsako prebrano pesmijo smo bili vsi 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.ventilatorbesed.com/slike/clanki/177613_11.jpg&imgrefurl=http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=129&id=5373&docid=renQEG4sM1khjM&tbnid=0pkJczOE4YwI4M:&vet=10ahUKEwjp7saJgevXAhUS4qQKHeF1BXsQMwhFKBQwFA..i&w=500&h=332&bih=874&biw=1280&q=ne%C5%BEa maurer pesmi&ved=0ahUKEwjp7saJgevXAhUS4qQKHeF1BXsQMwhFKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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izredno navdušeni. Nismo pričakovali, da bomo tako doživeto 

poslušali, kar nam je bilo povedanega. 

Drugi del tega popoldneva je ga. Maurer izredno lepo in 

tankočutno prebirala še sama nekaj svojih pesmi.  

Ves ta dogodek se je odvijal kar nekaj časa, prisotna je bila tudi 

novinarka, ki je spremljala prireditev. Po koncu prireditve je 

imela kratek intervju. Na vprašanje, če še ustvarja, je ga. Maurer 

odgovorila, da bolj za svojo dušo. Večkrat jo vabijo na razna 

literarna srečanja. 

Preživeli smo lepo popoldne ob glasbi in recitalu pesmi gospe 

Maurer. 

IMM, stanovalka 

 

 

Nekaj ali nekdo 
 

Vsak od nas je samotna gora, 

otok, mogoče zvezda, 

ali nekaj še bolj samotnega, 

temnega v temi. 

 

Čudež je že to, 

da se pojavi nekaj 

ali nekdo, 

ki to temo razžari. 

 

In nič več. 

                   

Neža Maurer 
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Predpraznični program dijakov Gimnazije 

Franceta Prešerna Kranj 

 

Tako kot vsako leto, so nas tudi v letošnjem decembru obiskali 

dijaki Gimnazije Franceta Prešerna iz Kranja. Prihajajo že 54. 

Leto, kar je res veliko časa, saj ti učenci so nekaj izrednega, da 

v naš Dom prihajajo že toliko let. Naziv šole se je že spremenil, 

a kljub temu so nam ostali zvesti. 

Pripravili so nam zelo lep in pester program. Kljub temu, da se 

je te prireditve udeležil samo en fant, nam je naredil veliko 

veselja, saj mu je bila harmonika pisana na kožo. Za začetek je 

zaigral dve pesmi, in sicer dobro poznane. Videlo se je, da 

obvlada svoj instrument. 

Predstavili so se vsi nastopajoči in začeli so s programom. 

Najprej so nastopile plesalke, ki so svoj nastop izredno dobro 

odplesale. Vidi se mladost, ki izžareva iz njih. Lepo jih je bilo 

gledati. Precej učenk je bilo in vsaka je imela svojo nalogo. 

Ves čas so napovedovale točko, ki jo bodo izvajali. Napovedovala 

ni samo ena od učenk, ampak ves čas dve, ki so se menjavali, 

tako, da so bile udeležene vse. 

Med temi dekleti je bila tudi pevka z zelo lepim glasom, zapela 

je in o njej bomo gotovo še slišali. Nastopile so plesalke, pa tudi 

harmonikar je še raztegnil svoj meh. 

Da so še bolj popestrili program, so nam pripravili še tombolo. 

Razdelili so nam srečke in svinčnike ter začeli klicati številke. Bilo 

je kar hitro konec, saj so bile prve tri nagrade hitro izžrebane. 

Na koncu so nas še povabili naj gremo v svoje sobe, ker nam 
bodo prinesli darila. Res so se zelo potrudili in vsem skupaj 
najlepša hvala. 
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Posebno lepo se zahvalim profesorici gospe Nives Križnar, saj 

brez nje ves ta program z darili in časom, ki so ga porabili za 

pripravo daril, ne bi uspel. Gospa profesorica jih spremlja že 

vrsto let, vem tudi, da so pač drugi časi in verjetno so težko zbrali 

toliko sredstev. 

Še enkrat lepa hvala vsem skupaj v upanju, da se drugo leto spet 

vidimo. 

IMM, stanovalka 

 

Komorni moški zbor LEK 
 

Tako kot vsako leto nam je komorni pevski zbor LEK iz Ljubljane 

pripravil res lep koncert pod vodstvom umetniškega vodje g. 

Milivoja Šurbeka. 

Preden so začeli z izvajanjem svojih pesmi, so nam razdelil 

program, da smo lahko ugotovili, kdo je avtor pesmi, ki so jo 

zapeli. 

Izvirnost so že pokazali s svojimi oblačili, kaj šele z ubranim 

petjem. Posebno pa je izstopal njihov umetniški vodja, saj je bilo 

njegovo igranje na pianino res čudovito.  
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Pripravili so nam božične pesmi, katerih nismo poznali, da bi 

skupaj z njimi zapeli. Na koncu programa so nam zapeli Sveto 

noč, tako da smo res mislili, da je že sveti večer. 

Njihov koncert nam bo ostal v lepem spominu, saj take lepe 

pesmi dolgo ne bomo več slišali.  

Zbor je bil ustanovljen leta 1969 in je bil edini krajevni zbor v 

takratni občini Ljubljana – Bežigrad. Zbor redno sodeluje na 

območni reviji Ljubljanski zbori, pripravljajo nastope v domovih 

starejših, sodelujejo v kulturnih utrinkih ob raznih slovesnostih, 

ob otvoritvah razstav. 

S pevci vse od leta 1992 kot umetniški vodja dela prof. Milivoj 

Šurbek; z njim so povezani največji dosežki pevskega sestava, 

nadvse pa pevci cenijo tudi njegovo široko umetniško dušo. 

 

IMM, stanovalka 

 

Koncert mešanega pevskega zbora 

»Svoboda« iz Stražišča 

 
Povabili so nas k poslušanju koncerta slovenske glasbe z novim 

zborovodjem, z novimi pesmimi, katerih še nismo poznali. 

Vendar zapeli so zbrano, z veseljem in razveselili poslušalce, ki 

smo bili v začetku presenečeni in iznenadeni ob izvajanju 

melodij, ki so bile drugače prirejene.  

Užitek pa je bil gledati zborovodjo, ki je s svojim optimizmom in 

izrednim posluhom za interpretacijo dodal vsaki pesmi posebno 

čustveno noto, saj pesem nas obogati in veseli – in to je njen 

cilj. 

Hvala vsem izvajalcem iz Stražišča za veselo urico z nami v 

Preddvoru. 

P. M., stanovalka 
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Čajanka ob kuhanem vinu in doma pečeni orehovi potici 

Sajenje božičnega žita  
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Obisk sv. Miklavža 

 

 

Peka Miklavževih piškotov 
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Izdelovanje novoletnih aranžmajev v sodelovanju z 

Rotary klubom Naklo Tržič 

 

Praznovanje rojstnih dni 
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Naša okolica 

Prijeten preddvorski dom stoji v lepi naravi in čistem zraku. 

Obdajajo ga vrhovi Kamniško Savinjskih Alp in zadaj se 

razprostirajo Karavanke. Po dolini teče bistra reka Kokra, južno 

nad njo je, nam najbolj na očeh, Možjanca, ki se naprej po 

grebenu razprostira in dvigne tja gor na Krvavec in dalje na 

Zvoh, Grintovec, Kočno,… Nasproti tem, tik nad našim Domom, 

se dviga prijetno razgledišče Josipine Turnograjske. To je zelo 

primerno zlasti za nas, ki tu živimo, da si s sprehodom do njega 

(kdor le zmore) okrepimo srce in dušo, se sprostimo v naravi in 

da ubijemo dolgčas. Lahke hoje je do tja 10 minut. Stezica je 

naprej speljana na hrib Jakob, kjer stoji cerkvica Sv. Jakoba in 

dve planinski koči. Nad njo se dviga Potoška gora, dalje proti 

severu Javorov vrh, še naprej skrivnostna Zaplata (imenovana 

tudi Cjanovca) poznana po Hudičevem borštu, pa Srednji vrh in 

mogočni Storžič (mnogi mu rečejo tudi kranjski Triglav). Vrhov 

po tem grebenu vse tja do Julijskih Alp je še veliko, preveč za 

naštevanje. Tam na drugo stran preko Save pa se razprostira 

Jelovica, ki se nekako začenja z znamenitim Babjim zobom, pod 

katerim je tudi zanimiva jama z redkeje videnimi kapniki 

»helektiti«. Dolgo Jelovico zaključuje »partizanska« vasica 

Dražgoše, ki leži spodaj pod vrhom. Še naprej se bohoti 

škofjeloško gorovje in v njem: Stari vrh, Ratitovec, Lubnik; nad 

Kranjem pa Jošt, Šmarjetna gora itd., a v daljavi zadaj se 

razprostirajo Polhograjski dolomiti. 

Glavni kraj, ki leži tod pod nami, ob vznožju Storžiča, je turistično 

poznan Preddvor. Tam najdemo trgovino Mercator, osnovno 

šolo, cerkev sv. Petra, hotel Bor … Ta hotel se leskeče v 

slikovitem jezeru Črnava, nad njim, ob parkirišču, rastejo 

mogočne visoke elegantne sekvoje (stare preko sto let). 

Posebnost teh je, da zrastejo zelo visoko in dosežejo starost do 

4000 let, vendar pa le v Kaliforniji, od koder so jih pred več leti 

pripeljali. 
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Toliko na kratko o okolici našega domovanja, kot informacija za 

nas, ki to slabše poznamo. 

Za dober tek pred obrokom (po vrnitvi s sprehoda) pa: 

 

Iz grude ženejo kali 

v soncu svetlem plod zori, 

draga zemlja, ljubo sonce, utrujen kmetič, 

hvala za dobrote! 

 Peter L., stanovalec 

 

 

Pričakovanje in priprave na božič 

Advent ali adventni čas (štiri nedelje pred božičem) 

Štiri nedelje simbolno označujejo štiri zgodovinske dobe v 

svetem pismu stare zaveze. Za sodobni adventni čas so značilni 

adventni venčki in božične zvezde. K pripravi na božič spadajo 

tudi sejanje žitnih semen na godovni dan sv. Barbare (4. 

december). 

V tem času postavljamo in krasimo tudi božična drevesca. Nanje 

ljudje obešajo okraske in slaščice. Eno od poročil iz l. 1845 

navaja, da naj bi prvo božično drevesce postavil iz Nemčije 

priseljeni gostilničar in pivovar v svoji gostilni pri Zmajskem 

mostu v Ljubljani. 

Na slovenskem je med pripravami na božično praznovanje zelo 

razširjeno postavljanje jaslic. Poleg miniaturnih prizorišč 

poznamo tudi jaslice v naravni velikosti, pogoste so tudi žive 

jaslice. Nekaj posebnega so žive jaslice v Postojnski jami od leta 
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1990. V Tržiču so posebnost lesene premikajoče jaslice. Začel jih 

je postavljati čevljar Jožef Ribnikar. 

V dnevih pred božičem nosijo skavti in taborniki po mestih, 

župnijah in domovih luč miru iz Betlehema.  

Tako se približa sveti večer. Po krščanskih hišah je veselje. Hišni 

gospodar pokropi vsa poslopja z žegnano vodo. Po večerji vsi 

molijo, potem prepevajo in čakajo na polnočnico. Tako je bilo 

včasih. Danes so večerje na sveti večer praznične in bogate. Nato 

se odpravijo k polnočnici. 

Moja mama je povedala, da so na božično noč ulivali svinec. Iz 

nastalih oblik so napovedovali ljubezen, letino … Zelo poznan je 

božični kruh in orehova potica. 

Gospa Jožefa Eržen, doma od Sv. Lenarta v Selški, je povedala, 

da so iz kartona izrezane živali in pastirčke, nalepili na palčko in 

postavili v mah k jaslicam. 

Gospa Ema Šilar je povedala, da je pekla dobro orehovo potico. 

Spekla je tudi telečjo in svinjsko pečenko. Ona je bila rojena v 

Bohinjski Bistrici. Delali so božični kruh – poprtnik. Vsak član 

družine je dobil pred zajtrkom košček tega kruha. Ta košček so 

dobile tudi vse živali pri hiši. 

Zinka Papež, prostovoljka 
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Spomini na božič 

Bližajo se božični prazniki in spomnila sem se več desetletij nazaj 

na otroška leta, kako smo takrat v družini praznovali sveti večer 

in božič.  

Že več dni pred prazniki se je čistila cela hiša. Živeli smo v majhni 

hiši s slamnato streho, majhnimi okni, še s črno kuhinjo, kjer 

smo pozimi sušili meso, pred pripravo za celo leto za v »tunko«.  

Potem so se začele priprave za praznične jedi. Najprej so se pekli 

piškoti za na božični drevešček, potem priprava za makovo 

potico. Mak smo sejali na domači njivi. Mama ga je zdrobila v 

mali leseni stopici, dodala dišave, namesto sladkorja je rabila 

med. Zraven so še spekli rozinov kolač.  

Popoldan smo otroci krasili jelko, katero je oče prinesel iz gozda. 

Najprej smo jo okrasili s piškoti, potem pa z bomboni, zavitimi v 

svetel papir, dodali še druge okraske, nazadnje pa še »vilinske 

laske«. Vse to smo delali pri petrolejski luči, elektrike še ni bilo. 

Stara mama nas je vedno opominjala, da je nocoj sveta noč, 

rojstvo Jezusovo. Ko smo končali, smo še molili.  

K polnočnici nismo šli zaradi velikega snega in bilo je tudi 

predaleč. Drugi dan na božič smo imeli posebno dobro kosilo in 

tudi oblačila smo imeli praznična.  

Tako se spominjam, ni bilo razkošno, a bilo je posebno 

slavnostno. Danes mi nič ne manjka, je več dobrin, a v srcu 

ostane nekaj čustvenega, minilo je več devet desetletij.  

 

M. Bliznac, stanovalka 
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Čas potice 

V torek, 19. decembra, smo v Domu Naklo ob čajanki z naklansko 

potico in kuhanim vinom pokramljali o poticah in si ogledali 

razstavo slik in fotografij Mladih talentov Likovnega društva 

Naklo na temo Slovenska potica. 

 

Recept za naklansko potico 

Testo: 1 kg dobre moke (tip 500); ½ litra mleka 

(nehomogeniziranega, s 3,5 % mlečne maščobe); 2 – 3 jajca; 2 

žlici oljčnega olja; 1 ½ kocke dobrega svežega kvasa; 1 zravnana 

žlička sladkorja (za vzhajanje kvasa); 1 zravnana žlička soli. 
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Nadev: 3 žlice oljčnega olja, 3 večje rdeče čebule, drobno 

nasekljane in posebej (ne skupaj z zeljem!) počasi popražene na 

oljčnem olju, da izgubi večino vlage; ½ kg dobrega in ne 

premokrega kislega zelja, ki ga še malo narežemo in nato 

posebej popražimo na oljčnem olju, da izgubi precej vlage; svež 

rdeč pekoči čili, drobno nasekljan oz. posušen ali pa mlet čili, če 

nimamo svežega, količino pa dodamo po okusu; 2 kranjski 

klobasi, narezani na tanka kolesca, ki jih posebej popražimo na 

malo olja. Če želimo, lahko naredimo več nadeva za bogatejšo 

potico. 

Postopek: V manjšo posodo damo 1 dl mlačnega mleka, 

sladkor, kvas in žlico moke. Premešamo, da ni grudic in pustimo 

vzhajati – tako pripravimo kvasec. V večjo posodo presejemo 

moko in ji dodamo sol, jajci in na koncu kvasec. Vse skupaj 

zgnetemo v testo, ki naj na toplem vzhaja. Nato ga razdelimo na 

dva ali več delov (glede na velikost modelov) in ga razvaljamo 

na debelino pol centimetra. Enakomerno porazdelimo nadev po 

testu: najprej posujemo po testu s popraženo čebulo, nato z 

zeljem in nazadnje še s kolesci klobase in s čilijem. Testo nato 

tesno zvijemo in damo v namaščene modele za potico - 

namastimo jih z oljčnim oljem, lahko tudi z oljem, ki je ostalo od 

praženja klobas. Potico po vrhu še prešpikamo z zobotrebcem 

(da skorja ne bo odstopila) in jo s čopičem črtasto premažemo s 

stepenim jajcem (s čopičem naredimo črte v smeri premera od 

središča proti zunanjemu robu; med črtami puščamo razmake v 

širini čopiča).  

Ko je potica v modelu lepo vzhajala, jo damo v vročo pečico in 

pečemo pri 180 stopinjah okrog 50 minut. Pečeno vzamemo iz 

modela in pustimo, da se ohladi, preden jo narežemo. 

 

Alojzija Murn, Likovno društvo Naklo 

 



22 
 

Fran Levstik: Koline 

Mi smo davi muho klali 

in koline vam poslali, 

z mesom tudi klobasic: 

nekaj lepih krvavic, 

tri mesene, 

tri prtene. 

Vina v reki si kupite, 

z njim kolino poplaknite. 

Izbrala R.F., stanovalka 

 

Osebno počutje 
 

Zdravje je v osnovi najpomembnejše, da se dobro počutimo, da 

smo sproščeni in nasmejani. Lahko nastopi slaba volja zaradi 

vremena, medsebojnih nesoglasji. Že neprava kretnja ali pogled 

lahko vodi do prepira, splošnega poslabšanja medsebojnih 

odnosov, celo do pretepa, pa tudi do vojne med državami. Zato 

je pomembno, da svojo dušo vedno poskušamo držati v vedrini, 

čeprav bolni ali drugače vznemirjeni. 

Vzdrževati takšno pozitivno stanje ni lahko, toda, če si rečemo, 

da bomo vedno dobre volje, je tu prvi rezultat. K temu doprinese 

osebna odločitev, zlasti tako, da si že zjutraj, ko se prebudimo 

zakličemo: »Danes bom dobre volje«. A čez dan si zapojmo svojo 

najljubšo melodijo, vse kitice, na glas ali na tiho samo del pesmi 

ali si jo zabrundajmo ali zažvižgamo zase, za svojo dušo. 

Najbolje učinkuje, če to počnemo ob vsaki priliki ves dan, ob 

vsakem početju, še bolje pa, če k petju pritegnemo prisotne in 

skupaj prepevamo ob vsaki priliki. Sprostitev ne bo izostala, 
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prišel bo smeh, prišla bo dobra volja. Ta vpliv se bo razlil celo na 

zagrenjene slabo razpoložene duše. Tudi z drugimi načini lahko 

širimo pozitivno vzdušje, zato kar smelo na dan s svojo mislijo! 

Pokaži jo še nam. 

Prikazani načini nas bodo dobronamerno vodili k sproščenim 

mislim in nagibom, odvračali od misli za prepir ali celo 

povzročanja škode. Sproščeni bodimo cel dan, vse do večera, ko 

se v postelji zahvalimo zanjo. Odločiti se moram-o izključno sam-

i, naj to preide v navado. Povsem spontano negujemo te dobrine, 

odločno in vztrajno-trdoživo, do konca dni.  

Pozitivno obnašanje je posebno pomembno za naše odnose tu v 

domu, zlasti zaradi vpliva na naše - moje počutje. Izginili bodo 

neprijetni pogledi, izogibanja, huda razmišljanja, sporčki … 

Prijetnejše bo tako postalo poslušanje žvrgolenja ptic, 

občudovanje lepot narave, pogovori bodo stekli le o pozitivnih 

rečeh … Življenje lahko postane tako: navdih sreče, zagotovo si 

bom-o izboljšali zdravje in ga s tem podaljšali. Lastnih negativnih 

misli in tudi drugih oseb, kritizerstva, tarnanja, ipd. se 

izogibajmo. Temeljito poskrbim-o za osebno pozitivno počutje.  

Kot primer vztrajne trdoživosti poglejmo k pticam; izberimo orla. 

Orli živijo najdlje med njimi, celo do 70 let. Toda večina jih 

pogine že pri 40. Le tisti redki z vztrajno trdoživim značajem in 

lastno krutim življenjem dosežejo višjo starost. Orlom se namreč 

tam pri 40. letu nekoliko zlepi perje, otrdi kljun in kremplji. Tako 

niso več sposobni loviti in se preživljati. Zaradi tega poginejo. Le 

nekateri se odločijo za podaljšanje življenja. Nenavadno, a očitno 

je, da se tudi živali soočajo z mislimi in z odločitvami. 

Kajti, trdoživo in vztrajajo, ob skromni - nikakršni prehrani, si 

obnovijo svoje vitalne in strateške organe, ki jih na novo 

pridobijo na takle način: 

- močno in vztrajno tolčejo ob skalo z močnim, a ostarelim 
kljunom 



24 
 

- s kljunom sočasno kljuvajo tudi parklje in perje, samo zato, 

da vsi ti odpadejo 
- nato čakajo, čakajo, ko zrastejo novi, so ponovno sposobni 

za lov - za novo življenje. 
 

Po polletnem vztrajnem trdoživem životarjenju so prerojeni, 

pripravljeni na let in ropanja. 

Primer potrjuje oziroma nakazuje odločnost ravnanja tudi pri 

človeku (povedano zgoraj). 

In še, največja umetnost v življenju : 

 Biti preprost, nasmejan, 
 čeprav v trenutkih, starosti, 
 potrtosti, v viharju, bolezni, ...  

Peter L., stanovalec 

 

 

Srečno 2018… 
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Navadni rman 

Druga imena: navadni rman, grenki rman, kačjek, mezinec. 

Uporabni deli: listi, cvetovi. Prvotno izvira iz dežel zmernega 

podnebnega pasu od Evrope do osrednje Azije. Razširjen je tudi 

po Severni Ameriki, Novi Zelandiji in Avstraliji, je trajnica. 

Raste na sončnih in pol senčnih 

prostorih na suhih tleh. Zraste do 50 

cm visoko. Cvete rdeče – roza -belo, 

odvisno od sorte. Pri nas so cvetovi 

pretežno bele barve. Cvete v 

socvetju od junija do oktobra. 

Nabiramo celo zel ali samo cvetove. 

Cvetove nabiramo od junija do 

oktobra, spomladi nabiramo mlade liste, od poletja do jeseni pa 

cvetoče poganjke. Rman lahko posejemo tudi v lončke, kasneje 

ga preselimo na vrt, ali pa posejemo kar direktno na vrt. Ker je 

nezahtevna rastlina in uspeva v revni suhi zemlji, raste tudi v 

neobdelani zemlji v kotu vrta. Po končanem cvetenju rastlino 

porežemo do korenin. 

Že stare civilizacije so ga uporabljale za zaustavitev krvavitev in 

kot razkužilo. 

Nabiranje: Stebla režemo tik nad tlemi, nato pa obesimo, da se 

posušijo. Cvetovi ne smejo počrneti, ker izgubijo učinkovine, 

zato sušimo na prepišnem prostoru v senci. Ko so stebla suha, 

jih narežemo na koščke in shranimo v temne steklenice ali 

kozarce. 

Kaj zdravi: Pomaga tako, da poživlja krvni obtok, celi rane, hitro 

ustavi krvavitev in zmanjša vnetje, spodbuja delovanje ledvic, 

čisti kri, znižuje visok krvni tlak. Pomaga proti trebušnim krčem, 

izboljšuje prebavo, je antiseptik, pomaga celo pri trombozi. Tako 

vsestransko učinkovitost najdemo pri redko kateri rastlini, morda 

le pri kamilici. Pomaga proti težavam v meni, težavam v trebuhu, 
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vnetju jajčnikov, vnetju živcev na rokah in nogah, navalih krvi v 

glavo, vrtoglavici, slabosti, proti težavam z očimi, ki jih spremlja 

solzenje, zbadanju v očeh in krvavenju iz nosu, mastni koži. 

Prežene napade migrene in prepričuje napenjanje. 

Čaja si skuhamo samo toliko kot ga potrebujemo, saj na svetlobi 

počrni in se pokvari. Manjšo dozo pripravimo tako, da žličko 

rmana prelijemo s skodelico vroče vode in počakamo 10 minut. 

Rman pijemo največ 6 tednov, potem kuro prekinemo najmanj 

za 4 tedne. Čaj pospešuje delovanje ledvic, ustavlja notranje in 

zunanje krvavitve želodca, črevesja, pljuč, ledvic, maternice, 

mehurja, sečevoda. Nekateri avtorji mu pripisujejo največjo 

učinkovitost prav pri notranjih krvavitvah in vnetjih. Čeprav naj 

ne pozabimo, da odpravlja močenje postelje in bolezensko 

tiščanje na vodo. Čaj zdravi tudi dihala. Lahko ga vdihujemo 

(inhaliramo) pri nahodu.  

Čaj vpliva na dotok krvi v srce, ureja kroženje krvi (znižuje krvni 

tlak), regulira srčni utrip in zdravi okvaro srčne mišice. Deluje še 

pri nespečnosti in živčnosti. 

Rmanovi obkladki pomagajo pri celjenju odprtih ran, lažjih 

opeklin. Rman ima torej res veliko zdravilnih učinkov vendar le-

tega si sami ne moremo nabrati. 

IMM, stanovalka 
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Poslušajte vsi ljudje 

 

Poslušajte vsi ljudje, 
sveti Jožef v mesto gre. 
Sveti Jožef in Marija 
gresta v mesto Betlehem. 
 
Ko pa v mesto prideta, 
prenočišče iščeta. 

Oj ti mesto betlehemsko, 
da nas nočeš prenočit. 
  
Sveti Jožef govori: 
za večerjo me skrbi. 
Pa Marija ga tolaži: 
saj večerje treba ni. 
 
Za ročico jo drži, 
na oslička posadi, 

potlej gresta ven iz mesta, 
ven iz mesta Betlehem. 
 
Ko pa iz mesta prideta, 
bajtico zagledata. 
Tam na gmajn'ci, v revni štalci 
je rodila Jezusa. 
 
Vsi zapojmo iz srca 
v slavo Jezusa Boga, 
da nam Dete betlehemsko 

blagoslov svoj svet nam da. 
Po spominu zapisala  

 
Izbrala M. K., stanovalka  
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Glasbene urice v DSO Preddvor – 1. del 

V DSO Preddvor se s stanovalci že dobro leto z izjemo poletnih 

dni tedensko srečujemo ob enournih druženjih in skupaj 

odkrivamo neskončni svet glasbene umetnosti. Pri tem se vsako 

uro na kratko dotaknemo najrazličnejših tem zgodovinske in 

sedanje podobe glasbe po celem svetu, poslušamo nekaj 

primerov v povezavi z določeno temo ter se ne nazadnje tudi 

sami znajdemo v vlogi (po)ustvarjalcev ljudske in ponarodele 

glasbe ter sodobnejših del, katerih avtor nam je dobro znan.  

 

V lanskem in letošnjem koledarskem letu pobliže spoznavamo 

instrumente; ker je instrumentarij tako evropske kot drugih 

glasbenih tradicij zelo bogat in pester, jih spoznavamo po 

sistemu, ki ga dandanes poznamo pod imenom Hornbostel-

Sachsova klasifikacija instrumentov. Imenovani sistem 

instrumente razvršča glede na to, kateri del glasbila predstavlja 

zvočilo, t. j. oddaja valovanje, ki povzroča spremembe v zraku, 

ki jih naši možgani umevajo kot zvok. Instrumente sta 

znanstvenika po tem ključu razvrstila v idiofone (samozvočniki), 

membranofone (instrumenti z opno), kordofone (instrumenti s 

struno), aerofone (instrumenti z nihajočim zračnim stolpcem). 

Poleg tega strokovnjaki dodajajo vsaj še dve skupini, in sicer 

glasbene mehanizme, ki sicer lahko vsebujejo katerokoli 

instrument iz prej naštetih skupin, a jih je potrebno za to, da 
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delujejo, vnaprej sprogramirati, ter elektronski instrumenti, ki so 

v zadnjem stoletju postali praktično nepogrešljivi pri ustvarjanju 

glasbe.  

Do poletja 2017 smo se ukvarjali z idiofoni in membranofoni, ki 

jih pogosto združeno poimenujemo s krovnim imenom tolkala. 

Pri idiofonih gre za izredno bogat zbir 

številnih instrumentov iz različnih 

materialov, med katerimi najdemo 

tako domnevno najstarejša glasbila 

(kosti, palice, kamni, školjke), kot 

sodobnejša glasbila, ki se znajdejo v 

najrazličnejših zasedbah (zvonovi v 

zvonikih, činele v orkestru, ropotulje 

(npr. marakas) v zasedbah, ki igrajo 

plesno glasbo). Vsem tem 

instrumentom je skupno, da valovanje 

zraka povzroča celoten instrument, ne glede na to, kako nanj 

igramo: zvok lahko povzroča vzajemno udarjanje dveh enakih ali 

podobnih delov instrumenta (ropotulja, palčke, kastanjete, 

činele), lahko ga povzroča tolčenje po instrumentu s posebnim 

tolkalom (triangel, klopotec, gong), po njih lahko strgamo 

(raglja, pralna deska, guiro), trzamo del instrumenta (npr. pri 

drumelci trzamo vpeto-prosto nihajočo ploščico), zvok pa lahko 

ustvarjamo tudi z drgnenjem dela instrumenta (npr. steklena 

harmonika, gosli na žeblje, pojoča žaga, marimba).  Ob koncu 

zapisa o idiofonih je smotrno omeniti tudi instrumentarij različnih 

glasbenih kultur, tako evropskih kot neevropskih; posebna 

zanimivost med njimi je prav gotovo indonezijski orkester, 

imenovan gamelan, ki ga pretežno sestavljajo tolkalni metalofoni 

(metalofon je poimenovanje za instrument, izdelan iz kovine). 

Membranofoni so instrumenti, pri katerih niha primerno napeta 

opna (membrana živalskega ali rastlinskega izvora, v 

sodobnejšem času tudi umetnega) in z nihanjem povzroča 

valovanje zraka. Tudi to je relativno obsežna skupina 

Tapan 
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instrumentov, ki jih pogosto krovno imenujemo kar bobni (zanje 

nadpomenka tolkala v splošnem pogovoru kljub temu ostaja). 

Tudi bobni imajo izredno dolgo zgodovino, v kateri jih 

najpogosteje najdemo v rabi za vojaške namene, pri raznih 

obrednih slovesnostih, sprejemih pomembnežev; dandanes pa v 

glasbi stare celine ostajajo nepogrešljiv del raznih zasedb, od 

simfoničnih orkestrov do pihalnih godb in najrazličnejših manjših 

zasedb, podobno kot idiofone pa tudi raznovrstne membranofone 

najdemo v glasbeni tradiciji drugih kultur. Omenimo le nekaj 

najprepoznavnejših instrumentov te skupine: veliki bobni (npr. 

balkanski tapan, pavke (tudi timpani)), mali bobni (npr. 

tamburin, kubanske konge), drgalni bobni (lončeni bas). Med 

instrumente z opno spadajo tudi mirlitoni (najpreprostejši te 

vrste je glavnik s papirjem, v katerega pojemo, kazoo), pri čemer 

ne gre za prave instrumente, pač pa le za zvočne maske, ki 

prvotni zvok popačeno ojačajo.  

 

(se nadaljuje) 

Aleksandra Gartnar, prostovoljka 
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Pregled dogodkov v letu 2017 
v Domu starejših občanov Preddvor in enoti Naklo 

_____________________________________ 

 
Januar 
 

❖ 2. januar – obisk kolednikov, Skavti iz Preddvora 
❖ 7. januar – Večer božičnih in narodnih pesmi – Ženski 

cerkveni pevski zbor in otroški pevski zbor iz Kokre 
❖ 9. januar – ogled jaslic pri družini Juhant na Bregu 

❖ 12. januar – kulturni program in obdaritev stanovalcev, 
Lions klub Kranj 

 
Februar  
 

Dom Preddvor 
 

❖ 13. februar – druženje ob vadbi Žoga Bend s stanovalci iz 
Doma Petrovo Brdo  

❖ 23. februar – obisk stanovalcev z ogledom modne revije v 
vrtcu Storžek Preddvor 

❖ 28. februar – pustovanje z otroci iz vrtca Čriček iz Zg. Bele 
❖ nastop Folklorne skupine Pušeljc iz Ljubljane ob 

slovenskem kulturnem prazniku 
 

Dom Naklo 
 

❖ 7. februar – kulturni program učencev OŠ Naklo ob 
slovenskem kulturnem prazniku 

❖ 15. februar – Bralna urica z Natašo Kranjc 
❖ 21. februar – nastop učencev iz OŠ Duplje 
❖ 24. februar – pustni sprevod maškar iz Waldorfske OŠ  
❖ 28. februar – pustovanje z otroci iz vrtca Mlinček Naklo 

 
Marec 
 

Dom Preddvor 
 

❖ 1. marec – Veselje do življenja – predavanje, društvo 
Humana 

❖ 8. marec – obisk rojstne hiše pesnika in jezikoslovca 
Matije Valjavca na Sr. Beli 
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❖ 9. marec – ogled filma o Josipini Urbančič Turnograjski s 

stanovalci iz Doma Petrovo Brdo 
❖ 15. marec – koncert Pevskega zbora Anton Tomaž Linhart 

iz Radovljice 
❖ 16. marec – koncert Ženskega pevskega zbora Plamenke 

iz Preddvora 
❖ 23. marec – Recital učencev OŠ Šenčur ob materinskem 

dnevu 
 

Dom Naklo 
 

❖ 7. marec – otvoritev fotografske razstave - Likovno 

društvo Naklo 
❖ 8. marec – glasbeno popoldne s harmonikarjem  
❖ g. Tonetom Černecem 
❖ 15. marec – Plesna igrica, Plesna skupina Frajle iz OŠ 

Naklo 
❖ 21. marec – ogled igrice v vrtcu Mlinček Naklo 

 
April  
 

Dom Preddvor 
 

❖ 6. april – izlet na Stari grad nad Smlednikom in Zbilje 
❖ 6. april – izdelovanje gobanc z Jožetom Štefetom  
❖ 7. april – sprehod do jezera Črnava in druženje ob kavi z 

zaposlenimi iz zavarovalnice SAVA RE ob dnevu 
prostovoljstva 

❖ 13. april – ustvarjalna delavnica – barvanje pirhov 
❖ 17. april – velikonočna maša 
❖ 18. april – Tekmovanje iz logike z učenci iz OŠ Preddvor v 

okviru programa Večgeneracijskega centra Gorenjske 
❖ 19. april – koncert Mešanega pevskega zbora Vrelec iz 

Škofje Loke 
❖ 20. april – nastop na Srečanju Žoga Bendov Socialnih 

zavodov Slovenije v Kranju 
❖ 21. april – druženje v parku z učenci OŠ Helene Puhar iz 

Kranja 
❖ 24. april - praznovanje 107. rojstnega dne stanovalke ga. 

Marte Polak 
❖ 26. april - Socialni praktikum dijakov Škofijske klasične 

gimnazije Ljubljana Šentvid 



33 
 

  

Dom Naklo 
 

❖ 4. april – koncert Mešanega pevskega zbora Dobrava 
Naklo 

❖ 12. april – plesni nastop skupina Pikice iz OŠ Naklo 
❖ 13. april – velikonočna maša 
❖ 14. april – ustvarjalna delavnica – barvanje pirhov 
❖ 17. april – razstava vezenih velikonočnih prtov – Likovno 

društvo Naklo 
❖ 19. april – nastop Modna revija – učenci OŠ Naklo 

❖ 25. april - Socialni praktikum dijakov Škofijske klasične 
gimnazije Ljubljana Šentvid 
  

Maj  
 
Dom Preddvor 
 

❖ 1. maj – koncert Pihalnega orkestra MO Kranj 
❖ 10. maj – koncert Moškega pevskega zbora Šenčur 
❖ 11. maj – koncert učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor 

❖ 17. maj – nastop Žoga Benda na Paradi učenja v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja (LU Kranj) v Kranju 

❖ 22. maj – predavanje Prebava in sokovi, zdravje in zdrava 
dolgoživost - Mitja Fajdiga 

 
Dom Naklo 
 

❖ 9. maj – koncert tamburaške skupine Bisernica iz Reteč 
❖ 16. maj – nastop Folklorne skupine in pevske skupine 

Šestica – DU Naklo 

❖ 16. maj – otvoritev razstave likovnih del – Likovno društvo 
Naklo 

❖ 19. maj – likovna delavnica – Likovno društvo Naklo 
❖ 31. maj – nastop Otroške folklorne skupine Pastirček iz OŠ 

Simon Jenko Kranj 
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Junij  

 
Dom Preddvor 
 

❖ 7. junij – koncert Komornega moškega zbora Lek  
❖ 8. junij – obisk predsedniške palače 
❖ 22. junij – sprehod in druženje ob jezeru Črnava s 

terapevtskimi psi  
 

Dom Naklo 
 

❖ 6. junij – plesni nastop skupine Skokice iz OŠ Naklo 

❖ 6. junij – zasaditev avtohtone jablane, Likovno društvo 
Naklo 

❖ 10. junij – piknik za stanovalce in njihove svojce  
❖ 12. junij – plesni nastop skupine Miške iz OŠ Naklo 
❖ 14. junij – nastop učencev OŠ Naklo 
❖ 20. junij – vrtec Mlinček na obisku 

 
Julij  
 

Dom Preddvor 
 

❖ 5. julij – sladoledni piknik s harmonikašico Darjo Jelenc  
❖ 6. julij – otvoritev razstave likovnih del Galop – Dragice 

Markun 
❖ 13. julij – koncert Ženskega pevskega zbora Lipa DU 

Radovljica 
❖ 19. julij – izlet na Jezersko 
❖ 20. julij – sladoledni piknik s harmonikarjem Vidom 

Šumijem 
❖ 27. julij – družabne igre v parku 

 

Dom Naklo 
 

❖ 21. julij – sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs 
❖ 28. julij – družabne igre na trati 

 
Avgust  
 

Dom Preddvor 
 

❖ 10. avgust – družabno dopoldne z Duom Frenky 
❖ 17. avgust – sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs 
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❖ 19. avgust - družabno dopoldne s harmonikarjem Vidom 

❖ 24. avgust – druženje ob ledeni kavi 
 
Dom Naklo 
 

❖ 23. avgust – sladoledni piknik s harmonikarico Darjo 
 
September 
 

Dom Preddvor 
 

❖ 7. september - ustvarjalna delavnica Rožnate pletenine v 
okviru akcije Europa Dona 

❖ 14. september - izlet na Brezje z obiskom sv. maše 
❖ 20. september - koncert Iz zakladnice slovenske popevke, 

MinA 
❖ 28. september - predstavitev vadbe Žoga Bend na 

Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem 
domu v Ljubljani 

 

Dom Naklo 
 

❖ 14. september - izlet na Brezje z obiskom sv. maše 

❖ 21. september - obisk v knjižnici Naklo 
❖ 22. september - sprehod in druženje ob kavi s prostovoljci 

in Tačkami Pomagačkami 
 
Oktober 
 

Dom Preddvor 
 

❖ 2. oktober - ovijanje drevesa z rožnatimi pleteninami v 
okviru akcije Rožnati oktober - Europa Dona 

❖ 4. oktober - prireditev ob mednarodnem dnevu starejših-

nastop Žoga Benda in Pevskega zbora Josipine Urbančič 
Turnograjske DU Preddvor 

❖ 5. oktober - izlet na Možjanco 
❖ 12. oktober - koncert - Trbojske ljudske pevke 
❖ 16. oktober - Dan Rdečega križa - peka piškotov z učenci 

OŠ Preddvor v okviru akcije Drobtinica in prireditev s 
kulturnim programom in obdaritvijo stanovalcev, Območno 
združenje RK Kranj 

❖ 19. oktober - kostanjev piknik z učenci OŠ Preddvor 
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❖ 26. oktober - ogled humanitarnega koncerta Rdečega križa 

v Kranju 
 
Dom Naklo 
 

❖ 3. oktober - prireditev ob mednarodnem dnevu starejših z 
nastopom Folklorne skupine Podku'ca iz OŠ Naklo 

❖ 10. oktober - druženje s Tačkami Pomagačkami 
❖ 17. oktober – »1000 gibov« -  telovadba s prostovoljkami 

Šole za zdravje 
❖ 17. oktober - Dan Rdečega križa - prireditev s kulturnim 

programom in obdaritvijo stanovalcev, Območno 
združenje RK Kranj 

❖ 20. oktober - kostanjev piknik z otroci iz vrtca Mlinček in 
harmonikarjem Jožetom Štilcem 

 
November 
 

Dom Preddvor 
 

❖ 8. november – koncert - Jesenski klavirski recital, MinA 
❖ 9. November – Brain Gym in miselne vaje s stanovalci iz 

Doma Petrovo Brdo 
❖ 10. november - krst mošta v sodelovanju z Društvom 

ljubiteljev vina Šenčur 
❖ 22. november – koncert Pevskega zbora DU za Poljansko 

dolino 
❖ 28. november - recital pesmi Neže Maurer - Literarna 

skupina Žerjavčki in kitaristka, DU Trzin 
❖ 30. november - koncert Mešanega pevskega zbora 

Svoboda Stražišče 
 

Dom Naklo 
 

❖ 13. novembra - Prižgimo si lučke - nastop učencev 
Walfdorske šole 

 
December 
 

Dom Preddvor 
  

❖ 4. december - peka Miklavževih piškotov z učenci OŠ 
Preddvor 
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❖ 5. december - praznični kulturni program in obdaritev 

stanovalcev, dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj 
❖ 9. december - Miklavževanje, mladinska skupina iz župnije 

Preddvor 
❖ 13. december - ustvarjalna delavnica - sejanje božičnega 

žita 
❖ 13. december - koncert Komornega moškega zbora Lek iz 

Ljubljane 
❖ 14. december – čajanka ob potici in kuhanem vinu 
❖ 21. december - praznično kosilo z ansamblom Duo King in 

obiskom dedka Mraza 

❖ 22. december - sprejem Luči miru iz Betlehema, Skavti iz 
Župnije Preddvor 

❖ 26. december - Božična maša 
❖ 30. december - Božični koncert, Aleksandra in Dinamitki 

 
Dom Naklo 
 

❖ 3. december - kulturni program in ustvarjalna delavnica -
praznični aranžmaji, Rotary klub Naklo Tržič 

❖ 5. december - peka Miklavževih piškotov 
❖ 5. december - nastop tabornikov iz Dupelj 

❖ 15. december - nastop in voščilo otrok iz vrtca Mlinček  
❖ 15. december - koncert božičnih pesmi, Mešani pevski 

zbor Lipnica iz Kamne Gorice 
❖ 19. december – »1000 gibov« - telovadba s 

prostovoljkami Šole za zdravje 
❖ 19. december - čajanka ob naklanski potici in kuhenem 

vinu ob otvoritvi razstave Čas potice, v sodelovanju z 
Likovnim društvom Naklo 

❖ 19. december - Mali prostovoljec - branje prazničnih zgodb 
stanovalcem 

❖ 20. december - praznično kosilo z ansamblom Duo King in 
obiskom dedka Mraza 

❖ 21. december - Božična maša 
❖ 21. december - obisk kolednikov, Folklorna skupina DU 

Naklo 
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Poleg navedenih dogodkov so se stanovalce dnevno, 

tedensko oz. mesečno udeleževali tudi naslednjih 
skupinskih aktivnosti in dogodkov: 
 
 

▪ Skupinske gibalne aktivnosti 
▪ Modro brati in kramljati - Mestna knjižnica Kranj 
▪ Aktivnosti in terapija s pomočjo psa – Ambasadorji 

nasmeha in Tačke pomagačke 
▪ Zgodovinski krožek  
▪ Glasbene urice  

▪ Individualno družabništvo s prostovoljci iz OŠ Preddvor, 
Društvo z Roko v roki Kranj in ostalimi prostovoljci 

▪ Pevski popoldnevi ob harmoniki 
▪ Skupine za samopomoč s prostovoljci Društva z Roko v 

roki Kranj 
▪ Molitvene skupine, maše in obiski duhovnika 
▪ Praznovanje rojstnih dni 
▪ Tombola 
▪ Miselno družabne igre »Kocka« 
▪ Vaje za vadbo spomina 
▪ Skupinsko reševanje križanke 

▪ Skupina za ročna dela 
▪ Terapevtska vadba Žoga Bend 
▪ Računalniške urice 
▪ BioSinhron skupinska terapija 
▪ »Gremo v Garklc« 
▪ Braiv Gym – telovadba za možgane 
▪ Izposoja knjig v knjižnici 
▪ Pogovorna skupina s Klavdijo, … 

 

 
Pripravila Irma Čebašek,  

delovna terapevtka 
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Pozabljen čas - 34. del 

 

Bilo je jutro in gospodar Peter je že vstal. Ko je šel skozi dnevno, 

je videl, da nekdo spi na peči. Pogledal je, kdo je. »A ti, Jure, 

spiš na peči? Te je ponoči zeblo? Nisi odprl gretja?« je hitel z 

vprašanji. Jure je še ves zaspan nekaj zamrmral in hitro skočil s 

peči. 

Tekel je v svojo sobo, trdno odločen, da bo Ano vrgel iz postelje, 

če je še tam. Na srečo je že odšla v svojo sobo. »Tole, kar se 

zdaj dogaja pa ni prav prijetno! Ko bo spet vse po starem in 

bosta Ana in Simon odšla, se bom o tem pogovoril z Jano«, je 

razmišljal fant. Družina se je počasi prebujala. Zalokarjevim je 

bilo danes najpomembnejše, da bodo zvečer bedeli ob jaslicah. 

Opolnoči pa bodo šli k polnočnici. Ampak veliko so morali še 

postoriti. Moški, razen Simona, so bili v hlevu in svinjaku. Jana 

se je mudila pri kokoših in v mlekarni. Jera je pripravljala zajtrk, 

z Marijano sta se dogovorili, kaj bo za kosilo, kaj za praznično 

večerjo.  

Med pogovorom je pomagala Marijani, da je šla z vozičkom v 

kopalnico. Zdaj se je že lahko sama umila, le pri oblačenju so ji 

pomagali. Čeprav je bila Jera že kar v letih, pa jo je Marijana 

imela najraje za pomoč. Že dolgo je bila pri Zalokarju in Marijana 

je gledala nanjo kot na mamo. Sploh pa se je Jera pri njih 

počutila kot doma. Vsi so jo spoštovali in imeli radi. To so bili 

njena družina, saj nobenega svojega ni imela več. 
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Simon je bil še v sobi. Opraviti je moral jutranjo molitev in 

branje. Pri zajtrku so se dogovorili, kaj bodo tega dne delali. 

Simon in Marijana sta rekla, da bosta postavila jaslice, tudi Matija 

bo pomagal. Jana in Ana bosta postavili božično smreko. Jure je 

prosil, če sme do kosila domov k stricu in teti, če jima je treba 

še kaj pomagati. »Le pojdi, le pojdi! Jera, pa dobrote mu naloži, 

da bosta tudi onadva imela lep božič. Jaz pa stopim po kos 

suhega mesa, da ga boš nesel!« »Kar nerodno mi je, ko ste tako 

dobri!« »Nič naj ti ne bo nerodno! S teboj, Jure, sem zadovoljen, 

zato je prav, da ti dam, kar si zaslužiš! Ti jima pa reci, da je pri 

nas nosil Božiček. »Hvala, res hvala za vse! Tudi jaz jima bom 

od svojih prihrankov dal 500 evrov za novoletno darilo, da bosta 

malo lažje plačala položnice!« je povedal Jure. Marijana se ni 

mogla zadržati: »Jure, kar mraz mi gre po kosteh, ko vas 

poslušam. Res si dober in priden fant. Močno sem prepričana, da 

boš imel lepo življenje in da boš še veliko dosegel!« 

»Prav bi bilo, Ana, da o tem malo razmišljaš! Lahko bi Jureta 

posnemala!« »Daj no, mami, zakaj naj bi pa jaz pomagala vama 

z denarjem, ko imata vsega dosti! Raje mi vidva dajta en lep 

kupček denarja, da bom v Ljubljani lažje živela.« Jana je 

poskočila: »Sram naj te bo! Prav nič si ne zaslužiš! Nič ne delaš, 

da bi lahko zaslužila. Domov prideš le takrat, ko rabiš denar. 

Nehaj s tem! Pet nas mora delati, da ustrežemo vsem tvojim 

muham! Predlagam, da se mora to nehati!« »Ja, žalostno je, 

Ana, da od nas vedno nekaj zahtevaš! Ti pa niti toliko ne 

premisliš, da bi vsakemu prinesla eno čokolado ali vsaj liziko, saj 

ni važno kaj, važen je namen,« se je kar malo razjezila mami. 
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»Saj vem, nihče me ne razume. Težko živim v Ljubljani, večkrat 

nimam niti ficka, da bi si kupila žemljo. Vi, ki imate vsega dovolj, 

bi pa radi videli, da bi vam nosila darila.« »Saj veš, da ne gre za 

draga darila, le za pozornost! Tega pa ti nimaš! Kajne?« je bila 

pikra Jana. 

Začelo se je mračiti in pri Zalokarjevih so se pripravljali na 

božični večer. Z združenimi močmi so vse pripravili. 

Peč v dnevni je bila prijetno topla, smrečica je bila okrašena in 

tudi luči v jaslicah so bile prižgane. V kuhinji je Jera pripravljala 

večerjo za vse. Peter je v kuhinjo prinesel Marijano in jo posadil 

za mizo. Kmalu so jedli in veselo klepetali. Marijana jim je 

povedala, da k polnočnici ne bo mogla. Ana se je takoj oglasila, 

da bo ostala pri njej. »Ne, ne, pri meni bo ostala Jera, bova na 

TV gledali polnočnico. Vi pa le pojdite, boste videli, kako bo 

somaševal tudi naš Simon. Kajne, da se že veseliš? Saj si vedno 

pripovedoval, kako boš srečen, ko boš maševal v domači cerkvi. 

No, ta želja se ti bo nocoj izpolnila. Še jaz sem srečna zate.« 

»Veš, mami, kako sem vesel, da imam tebe, ki mi vedno poveš 

kaj iz moje mladosti, na kar sem jaz že pozabil. Zato sem ti 

hvaležen, hvala!« »Na vse svoje otroke sem ponosna, le rada bi 

videla, da bi si Ana izbrala drugačen poklic. Njeno delo je 

obrnjeno na glavo. Ponoči dela, podnevi pa spi. Upam, da boš 

kmalu tudi samo to spoznala. Pa še plače igralcev so majhne. 

Šele, ko večkrat igraš glavne vloge, je plača večja. To pa še ne 

bo kmalu!« »Zakaj vas moje delo moti? Tako sem se odločila in 

ne bom si premislila. Kar sprijaznite se! Ali si predstavljate, kaj 
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bi bilo, ko bi en večer vsi igralci zboleli? Ne bi bilo predstav v 

velikih in manjših gledališčih. Ljudje bi kar znoreli. Zato, moja 

mami, zato se navadi, da sem igralka! Pa že enkrat me nehaj 

nagovarjati, naj svojo odločitev spremenim!« 

Še in še so se pogovarjali in večerjali. Kdorkoli bi jih gledal in 

poslušal, bi spoznal, kako dobra družina so. Veliko se 

pogovarjajo in po poštenem premisleku sprejmejo važne 

odločitve. Hitro se je bližal čas, ko je bilo treba v cerkev. Simon 

je odšel že precej prej, da sta se z domačim župnikom pripravila 

za somaševanje.  

Hud mraz je bil zunaj in ljudje so močno zaviti hiteli po 

zmrznjenih poteh. Prav malo so govorili, ker se jim je mudilo priti 

v cerkev. 

Marijan in Jera sta gledali božično oddajo in komaj sta čakali, da 

bo prenos polnočnice. Topla dnevna soba in mir ju je kar uspaval. 

Da bi pregnali spanec, sta sem in tja kaj pripomnili. 

Olga M. Kepic 

(se nadaljuje) 
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Vodoravno 

2. padec na gladki podlagi 

5. irhovina 

9. nabavni referent 

13. merilnik poti s cenikom v taksiju 

15. država v severni Ameriki 

16. kmet, ki orje 

 

Navpično 

1. ameriška zvezna država 

3. smirkov papir 

4. prikazovalka modnih oblači 

6. 11. ozvezdje živalskega kroga 

7. popularna cerkvena božična pesem 

8. dobri mož obdarovanja v decembru 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2u6aHgITYAhWJ5aQKHXO1AssQjRwIBw&url=http://www.srce-me-povezuje.si/szlogatec/index.php?id%3D12087%26lng%3Dsl%26t%3Daktualno%26year%3D2015&psig=AOvVaw02xQ2KOIt6Xpq2ehsGus8J&ust=1513151685663242
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17. del prsta 

19. doskočenje 

21. tekočina v sadežu 

22. okrašeno drevo 

23. redovnica 

24. sladko žganje 

28. oprava 

30. nekdanji učenec realke 

31. pesnik 

32. uradni jezik Izraela 

34. pevec Naber 

36. it. pevec Ramazzotti 

37. novozelandska papiga 

38. glavo mesto Jordanije 

39. zahod 

10. naš pisatelj (Janko) 

11. grški otok v Kikladih, Melos 

12. izobraževalna ustanova 

14. amulet 

18. pesnica Majda 

20. obrazna spaka 

22. mož iz snega 

25. dotiskanje 

26. namen, nakaza 

27. gozdna ptica z močnim kljunom 

29. posadka, moštvo 

33. evropski veletok 

35. španski nogometni klub 

Križanko je sestavila Ivana Marinšek, stanovalka 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

ga. Marija Škofic, ga. Neža Žibert, ga. Ana Krašnja,  

in ga. Marija Žerovnik 
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Aktivnosti in dogodki v januarju 2018 
 

- enota Preddvor - 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 

obveščeni o naslednjih aktivnostih: 

o Skupinske gibalne aktivnosti – 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 Glasbene urice  

o Skupinsko reševanje križank  

o Molitvena ura – petek 

o Recital z ga. Nežo Maurer 

o Diabetična skupina 

o Računalniške urice – individualno po dogovoru 

o Terapija in aktivnosti s pomočjo živali  

o Obiski prostovoljcev individualnih družabnikov 

------------------------------------------------------------------- 
 
BOŽIČNI KONCERT – Ženski in otroški pevski zbor iz 
Kokre 
sobota, 6. januar ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI 
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
sreda, 10. januar ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
četrtek, 11. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 12. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 2. nad. ND 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 15. januar ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
___________________________________________________________ 
ČAJANKA  
četrtek, 18. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
DRUŽABNO MISELNE IGRE »KOCKA« 
četrtek, 25. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  

četrtek, 25. januar ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 25. januar ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
 

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

– enota Naklo - 

  

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

o Skupinske gibalne aktivnosti – ponedeljek, torek, sreda, petek 
o Brain Gym (telovadba za možgane) - torek 
o BioSinhron (masaža stopal) – sreda, petek  

o Skupina Lastovke z Jelko Štefanec – sreda 
o Molitvena ura – četrtek 
o Ročna dela – petek 
o Peka piškotov 
o Pogovorna skupina z Jernejo 
o Obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 
------------------------------------------------------------------- 
 

MODRO BRATI IN KRAMLJATI  
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
ponedeljek, 8. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 

__________________________________________________ 
KONCERT Mešanega pevskega zbora Antona Tomaža 
Linharta iz Radovljice 
torek, 9. januar ob 16.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
torek, 16. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 22. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 

__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 23. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
OBISK V KNJIŽNICI NAKLO 
četrtek, 25. januar ob 10.00 uri 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc 
ponedeljek, 29. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
VADBA ŽOGA BEND 
torek, 30. januar ob 9.15 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MALI PROSTOVOLJCI iz OŠ Naklo – Branje zgodb 
stanovalcem  
torek, 30. januar ob 10.30 uri v sobah 
_________________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

 

 
 
 
  
 

Naj bo za vsakim korakom sled dobrega, 
za vsako besedo zven srčnosti, 

za vsakim dejanjem odtis sodelovanje in strpnosti. 
 

Srečno 2018! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

___________________________________________________________ 
 

Izdal:  
Dom starejših občanov Preddvor 

Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.  

Ni lektorirano. 


