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Iskrene čestitke stanovalcem, ki praznujete  
v marcu! 

 
enota Preddvor 

g. Franc Potočnik 
ga. Ana Rozman 
ga. Marija Pernuš 
ga. Jožefa Skuber 

ga. Ana Čater 
ga. Frančiška Ekar 

g. Aleksa Gavrić 
ga. Marija Žagar 
ga. Rozina Jenko 

g. Jožef Skaza 
ga. Jerica Čelik 

ga. Jožica Černec 
g. Gabrijel Rak 

 
 

ga. Marija Bliznac 
ga. Marija Gašperlin 

ga. Ljudmila Podgoršek 
ga. Ivana Belehar 

 
 

enota Naklo  

g. Jože Aljančič 
ga. Judita Ažman 

ga. Jožefa Leskovec 
ga. Bruna Jan 

ga. Gabrijela Ribnikar 
ga. Marija Rozman 
ga. Marija Resman 

ga. Jolanda Jarc 
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Neža Maurer 
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Utrinki 
 

 

Malo razočaranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker naš dom stoji na lepem kraju blizu gozdička, sem šla tja 

večkrat na sprehod. Ko sem prišla do gozda, sem najprej 

pozdravila lepe jelke in še posebej mogočen hrast tik na začetku. 

Vedno, ko sem se vračala domov, sem se ustavila pri njem in 

rekla: »Ti si tako mogočen, velik, daj mi tvoje moči,  saj vidiš, da 

težko hodim.« Tako je bilo večkrat. 

Zaradi zdravja daljši čas nisem mogla na sprehod do prelepega 

gozda. Ko sem zbrala dovolj moči, sem se odločila, da ponovno 

obiščem mogočni hrast. Tam pa sem doživela žalostno 

razočaranje. Ostal je samo zemeljski del korenine. Zdi se mi, da 

sem v gozdu izgubila »prijatelja«,  kateri mi je dajal moči, da 

sem lažje prišla nazaj v dom, če ravno sem bila večkrat utrujena. 
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Sprijaznit se bom morala, da hrasta ni 

več. Obrnila se bom na drugo 

mogočno drevo. Mogoče na sosednji 

prelepi gaber. Upam, da me sprejme 

pod svoje mogočno vejevje in usliši 

moje prošnje.  

 

M. B., stanovalka 

 

 
 
 

 
 

 
Klepet ob kavi in poeziji dr. Franceta Prešerna  

z Nežo Maurer 
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Preplet poezije Mile Kačič in Neže Maurer – Literarna 

skupina KUD sv. Mihaela Grosuplje 
 

 
 

V družbi psa je vse lažje … obisk terapevtskih psov – 
Tačk Pomagačk v Naklem in Preddvoru 
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Pustovanje z učenci Waldorfske šole in otroci iz vrtca 
Mlinček v Naklem ter učenci Podružnične OŠ Kokra v 

Preddvoru 
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Pust 
 

Pojdimo ulovimo pusta, 

da nam dece ne pohrusta, 

jopič rdeč, zelene hlače, 

v rokah raglje, ropotače. 

 

A na glavi dva roga, 

hu, pa kakšen nos ima,  

brke take kot ščetine, 

bojmo se ga kadar zine, 

tega ujame in pohrusta, 

le pustimo v miru pusta. 

 

 -–- 

 

Na klinčku visi kikl'ca, 

drobno je nabrana,  

rasti, rasti Manica, 

da ti bo ta prava. 

 

Hlačke imaš strgane, 

notri sonček sije, 

mamica je faulasta, 

pa jih ne zašije. 

 

-–- 
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Cigan cigana vpraša, 

kdaj bo jutri maša, 

tam gori na planinci,  

pri teti Katarinci. 

 

-–- 

 

Tina, Tina, Tana, 

pri nas je dobra hrana, 

zjutraj lop (klofuta), 

 opoldan krop,  

zvečer neslani sok. 

 
 

Po spominu izpred mnogih let zapisala 
R. F., stanovalka 
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Kitajsko novo leto 

 

16. februarja 2018 je z novim kitajskim letom napočilo obdobje 

rjavega zemeljskega psa. Njegova glavna značilnost je akcija, 

zato se pripravimo na dejavno leto, ki prinaša veliko naporov pa 

tudi nagrad. 

 

Kitajsko praznovanje novega leta 

Pred praznovanjem novega leta kitajske družine temeljito 

pospravijo in počistijo svoja domovanja, saj s tem iz svojih 

domov 'pometejo' 

vso smolo in 

nesrečo preteklega 

leta. Praznične 

novoletne večerje, 

ki jo običajno gosti 

najstarejši član 

družine, se udeleži 

vsa družina, na njej 

pa tradicionalno 

postrežejo s 

piščancem in ribo. Po večerji nekatere družine obiščejo bližnji 

tempelj, kjer molijo in prosijo za uspešno novo leto, spet drugi 

pa doma priredijo zabavo in tik pred polnočjo odštevajo sekunde 

do novega leta. Po nastopu novega leta se v naslednjih 15 dneh 

zvrsti vrsta tradicionalnih ritualov, ki si sledijo po naslednjem 

vrstnem redu: 

Prvi dan: Najpomembnejši ritual na prvi dan kitajskega novega 

leta je, da vsa družina obišče najstarejšega člana svoje širše 

družine. Otroci dobijo denar v rdečih ovojnicah, delodajalci pa 

svojim zaposlenim podarijo dodatek, prav tako v rdečih 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGs87uh5vZAhWQ-aQKHdc0AvMQjRwIBw&url=https://sl.killerhonda.com/?p=3041&psig=AOvVaw12M2lFrFLmRqtYlEiLO_5k&ust=1518342074084965


12 
 

ovojnicah, ki simbolizirajo srečo in bogastvo. Kitajski budisti na 

ta dan ne jedo mesa. 

Drugi dan: Na drugi dan kitajskega leta poročene hčere obiščejo 

svoje starše, sicer pa Kitajci na ta dan molijo k svojim prednikom 

in vsem svojim bogovom. 

Tretji dan: Na ta dan Kitajci ne obiskujejo svojih sorodnikov. 

Peti dan: Na peti dan novega leta, na rojstni dan kitajskega 

boga obilja, na severnem Kitajskem zjutraj jedo cmoke. Številni 

na ta dan zažigajo petarde, da bi pritegnili pozornost kitajskega 

boga vojne in si s tem v novem letu zagotovili srečo in njegovo 

pomoč. 

Sedmi dan: Sedmi dan kitajskega novega leta je znan kot 

skupinski rojstni dan, torej dan, ko se vsi postarajo za leto dni. 

Številni kitajski budisti takrat ne jedo mesa, saj takrat praznujejo 

rojstni dan boga Šakre ali Indre. 

Osmi dan: Na osmi dan novega leta se vsi vrnejo na delo. Tudi 

vladne ustanove takrat spet odprejo svoja vrata, družine pa se 

na predvečer rojstnega dne boga Ju Dija zberejo na še eni 

večerji. 

Deveti dan: Kitajci na njegov 

rojstni dan v taoističnem 

panteonu molijo k Ju Diju. 

Trinajsti dan: Na trinajsti dan 

novega leta na Kitajskem jedo 

preprosto vegetarijansko hrano 

in s tem po dveh tednih 

prenajedanja razbremenijo 

svoje želodce. 

Petnajsti dan: Na zadnji praznični dan poteka festival latern. 

Priljubljena jed festivala so riževi cmoki, družine se sprehajajo 

naokoli s prižganimi laternami, pred svojimi domovi pa prižgejo 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO-vm_iJvZAhWOzqQKHVP7BAMQjRwIBw&url=https://naturalportal.wordpress.com/2015/02/19/preveri-kaj-si-po-kitajskem-horoskopu-radio1-si/&psig=AOvVaw12M2lFrFLmRqtYlEiLO_5k&ust=1518342074084965
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sveče. Te domov vodijo duhove, ki so na poti v dušni svet zašli s 

poti in ostali v tuzemskem svetu. 

 

Aktivno leto 2018 – Rjavi zemeljski pes 

Zaradi močnega elementa zemlje je zemeljski pes najstabilnejši 

in najmodrejši izmed vseh psov v kitajskem horoskopu. Je zelo 

delaven in usmerjen v praktične cilje, zato bomo tudi mi začutili 

potrebo po večji aktivnosti in uresničenju svojih želja. Odlašanje 

z delovnimi nalogami in njihovo zanemarjanje nas lahko v novem 

letu drago staneta, zato zavihajmo rokave in se lotimo dela. 

Leto rjavega zemeljskega psa prinaša pozitivno in svežo 

energijo, ki bo pospešila delovne aktivnosti in v naša življenja 

vnesla nekoliko več stresa, pritiskov in utrujenosti, a bi jo bilo 

kljub temu dobro izkoristiti za doseganje različnih osebnih ciljev.  

Vir: https://govori.se/astro/leto-2018-bo-po-kitajskem-horoskopu-leto-rjavega-zemeljskega-psa/ 

IMM, stanovalka 
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Kaj pravi astrologija o nas – o meni 

 

Nekatere lastnosti o nas in našem življenju so preroško ugotovili 

astrologi. Povezali so jih z dnevi rojstva (od, do) in nebesnega 

(astrološkega) znamenja, poimenovana po nebesnih 

konstelacijah (znamenja določenih skupin zvezd). V srcu skriva 

vsakdo izmed nas lastno rojstno znamenje, ki mu kaže nagnjenje 

svoje osebnosti. Kaj nam zatorej kažejo ta ozvezdja – ta nebesna 

znamenja. 

 

 

OVEN (21. 3.–20. 4.) je pogumen, poln energije, spontan; ima 

rad meso, ocvrte jedi, nad zelenjavo ni navdušen. V hrani 

uživa, a ni discipliniran, zato težave s prebavo, glavoboli. 

Pripisujemo mu rdečo barvo, tudi za jedi. Svetujemo vzdržnost 

za bolj zdravo telo, da izgubi kako kilo, in sivkin čaj. 

 

BIK (21. 4.–20. 5.) je veder, miroljuben, razsoden, najboljši 

kuhar v družini, uživač. Obožuje jedi iz testa, pecivo, sladke 
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jedi, rad pripravlja, peče, shranjuje, suši, vlaga, je užaljen, če 

hrana ostane. Priporočamo dovolj sadja vijoličaste, modre 

barve, peteršiljev čaj z limono.  

 

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.) je komunikativen, spreten, 

večstranski, ljubezniv, ustrežljiv, razigran, rad opravlja 

istočasno dvojna dela, potuje, čas mu je dragocen, izbira jedi 

bogate s hidrati, vitamine, minerale. Dinamični slog, težave s 

prebavo, kislino. Priporočamo več sadja, zelenjave rumene 

barve, tekočine, bezgov čaj. 

 

RAK (22. 6.–22. 7.) je nežen, zanesljiv, spreten, muhast, plah, 

kontroverzen, dober kuhar, tu uživa, meditira in se resnično 

sprosti. Najbolje se počuti v ožjem prijateljskem krogu ob jedeh 

bele, rumene barve. Priporočamo čaj melise z limeto. 

 

LEV (23. 7.–22. 8.) kot kralj živali je užitkar, plemenit, 

samozavesten, energičen, vztrajen. Obožuje dobro postrežbo, 

videz in dekoracijo, vse dobro plača, je tudi dober gostitelj, 

kuhar, rad ima močno raznovrstno hrano. Priporočamo več 

zelene zelenjave in antioksidantov v zelenem čaju.  

 

DEVICA (23. 8.–22. 9.) praktična, natančna, urejena, plašna, 

čista. Obožuje lažje jedi, juhe, solate, sadje, izogiba se mesa, 

sodi med vegetarijance. Veliko da na zelišča, naravne čaje, vse 

pripravlja po kuharicah iz svoje knjižnice. Priporočamo več 

ogljikovih hidratov, jedi bele, rumene barve, čaje melise, 

kamilice. 
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TEHTNICA (23. 9.–22. 10.) pravičen, diplomat, miroljuben, 

neodločen, prisega na sladkarije, dobrote, venomer grizlja v 

dvoje ob postrežbi, je izbirčen. Privošči si jedi, ki ne zahtevajo 

veliko časa in težav priprave. Priporočamo jedi bele in modre 

barve, zeleni čaj, kamilico. 

 

ŠKORPIJON (23. 10–21. 11.) je energičen, pogumen, 

maščevalen, ljubosumen, zaupljiv, obožuje močne, začinjene 

jedi, morsko hrano, narodne jedi, meso, juhe, mineštre, solate, 

kozarec rdečega vina. Eksperimentira s pripravo hrane. 

Priporočamo več jedi zelene in oranžne barve, tavžentroža čaj 

za počutje. 

 

STRELEC (22. 11.–20. 12.) je neodvisen, optimist, 

ekstravaganten, avanturist, velik gurman, užitkar, pripravi si 

sladice, morske jedi, privošči si najsodobnejše lokale; je 

radodaren, gostoljuben. Zanimajo ga tuje dežele, njih 

prehrana, kulture. Priporočamo jedi modre in vijoličaste barve 

ter metin čaj.  

 

KOZOROG (21. 12.–19. 1.) je avtoritativen, odgovoren, 

pošten, predan, vztrajen, poskuša se prehranjevati 

uravnoteženo, rad ima zdravo, kmečko hrano, sadove narave, 

jagodičevje. Peče, kuha, pripravlja za sušenje, vlaganje, sokove 

– vse tradicionalno. Priporočamo jedi vseh barv, stročnice, 

metin, žajbljev čaj. 

 

VODNAR (20. 1.–18. 2.) je genialen, izviren, ustvarjalen, 

uporen, human, samosvoj, lahko izbirčen, rad ima zdravo tudi 

vegetarijansko hrano, sadeže, oreščke, semena, veliko ve o 
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naravnih plodovih. Priporočamo jedi bogate z železom, 

kalcijem, ohlajen šipkov čaj z medom. 

 

RIBI (19. 2.–20. 3.) je ustvarjalen, dobrodelen, ljubezniv, 

sanjav, domišljav, rad eksperimentira, kuha po občutku, rad 

ima kisle, slane okuse, morske, začinjene jedi, izbrana vina. Za 

goste pripravi privlačne jedi. Priporočamo jedi brez dodatkov, 

bogate s kalcijem, magnezijem, nesladkan kamilični čaj. 

 

Tako torej astrologi o nas, spoštujem jih, zraven pa si skujem 

kakšno misel o ljubezni: 

* Vesel človek je kakor sonce, koder hodi, sveti in ljubi. 

* Življenje je kot ogledalo: smeji se ti, če ga gledaš nasmejan z 

ljubeznijo! 

* Gledam ljudi, ki umirajo, a si še vedno žele: ljubiti in biti 

ljubljen; da bi bili ljubljeni, ker ljubijo. 

 

Peter L., stanovalec 

 

Kako naj odpravim bradavico 

 

Nadležna bradavica ovira človeka pri delu hoji, spanju. Če se 

razraste, se pri nepazljivem ravnanju lahko zatrga do krvavitve, 

postane boleče in tudi nevarno. Zaradi tega jo je potrebno 

odstraniti. S praskanjem se je ne znebimo, saj se s tem celo 

poveča, nastanejo pa tudi še druge neprijetnosti. Zato to 

prepustimo zdravnikom, da jo odpravijo strokovno z 

zamrznitvijo, zažiganjem, operacijo ali drugim postopkom. Ti so 

običajno uspešni, le redko je potrebna ponovitev, morda z nekim 
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drugim prijemom. Poseg je resda nekoliko neprijeten, za nekoga 

morda rahlo boleč. 

 

Poznan je tudi bolj preprost, domač način, osebno preizkušen, ki 

je povsem neboleč in učinkovit. Kupimo banano, jo olupimo in 

pojemo. Olupka ne zavržemo, saj z njim lahko odpravimo 

bradavico. Shranimo ga za večkratno uporabo. Potrebujemo le 

še medicinski trak (obliž mikropor) in mali nož. Postopek:  

 

▪ odtrgamo obliž, nekoliko daljši trak, kakor je bradavica,  

▪ odrežemo toliko velik košček bananine lupine, da bo dobro 

prekril bradavico,  

▪ odrezano bananino lupino položimo z zunanjo stranjo na 

lepljivo stran obliža,  

▪ tako pripravljeno pazljivo primemo in prilepimo na 

bradavico. 

 
Po približno osmih urah to odstranimo, pripravimo svežega in 

nalepimo. Postopek ponavljamo dokler bradavica ne izgine. 

Morda bo postopek potrebno vmes prekiniti, zlasti, če je koža 

občutljiva in se vname. Prekinitev naj traja toliko časa, da se 

koža opomore, šele zatem nadaljujemo s postopkom. Potrebno 

je pač vztrajati dokler so vidni znaki bradavice.  

 

Bananino lupino hranimo na hladnem, uporabna je nekaj časa 

(po presoji), če pa si že poprej zaželimo bananinega posladka, 

seveda uporabimo sveži olupek. Sebi sem si tako odpravil že več 

bradavic. 

Peter L., stanovalec 
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Življenjski napotki 

 

Britanski dramatik WILLIAM 

SHAKESPEARE (Šekspir, 1564-1616) 

je modro dejal: 

 

❖ Počutim se srečno, pa veste 

zakaj? Ker ničesar ne 

pričakujem, ker je čakanje in 

upanje vedno boleče. 

❖ Vse težave imajo smisel in 

pomen. 

❖ Vedno spoznam ljudi, ki jim je 

vseeno zame, čeprav rečejo, 

da sem pomemben. 

❖ Vredno je biti močan, saj po vsaki nesreči in padcu v 

življenju ostanejo res le dobre stvari. Slabih sploh ni. 

❖ Vedno se smej in veseli. 

❖ Zapomni si, živi za sebe. Misli na to, predvsem že takoj 

zjutraj; dihaj. 

❖ Preden govoriš, poslušaj; preden pišeš, pomisli; preden 

daš odgovor, poslušaj. 

❖ Preden umreš, živi. 

❖ Preden nekaj storiš, bodi pozoren in pazljiv. 
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❖ Lepo partnerstvo ni z osebo, ki je popolna, ampak z osebo, 

s katero se učiš živeti. Z njenimi napakami vred jo 

spoštuj, sicer boš sčasoma obžaloval, izgubiš jo. Bo bolelo. 

❖ Če želiš biti srečen, živi srečno. 

❖ Pazi na dobre ljudi okoli sebe, ker si eden od njih. 

❖ Ne pozabi, ko najmanj pričakuješ, bo prišel nekdo in ti 

polepšal življenje. 

❖ Nikoli ne uničuj svoje osebnosti za ljudi, ki so le 

mimoidoči. 

❖ Močna osebnost skuša svoje življenje urediti. Četudi s 

solzami v očeh. 

 

 

Dodam svojo, z izkustvom pridobljeno razpoloženje:  

❖ Bodi optimist, če nisi, postani; odločno si reci: »Sem 

optimist, sem srečen – vesel.«  

 

❖ Proč s pesimizmom, z nerganjem, kritiziranjem, žalostjo … 

Tudi to si ukaži! 
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Tako sem začel, nadaljeval s telovadbo, s hribi, a tam sem 

zraven v potu obraza rimal: 

 

 

»Le enkrat si mlad, ko si mlad, 

toda vse življenje, če si hribovc, 

a kaj je lepšega od mladega dekleta, 

sedmerih jezer in turne smuke, spomladi, 

visoko v nedolžno zasneženih gorah.« 

 

 

 

 



22 
 

A sedaj tu v Domu?  

Prilagodil sem se, sprejel način življenja, osebje, sostanovalce, 

pač takšne kakršni so, se s tem sprijaznil in si ukazal:  

»To je tvoj dom, naredi si ga prijetnega.«  

Ni bilo preprosto, toda uživam v »svojem domu«, v prelepi – čisti 

okolici, si zabrundam po kakšno pesmico, z dejavnostmi 

zapolnim dolgčas, hodim na sprehode, tam spoznam znance, ki 

že od daleč kličejo »Ooo Peeetr.« 

 

Zate, dragi bralec, so te besede. Le probaj, nee, nikar – ukazati 

si moraš!  

 

Zbral in oblikoval  
Peter L., stanovalec 
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Ivan Sivec – Hodim z rokami 

 
Mirko Lebar se rodil 21. rožnika leta 1955, 

tik pred kresom, mladi družinici. Dve leti 

po hčerki Cvetki se je družina povečala za 

sinka Mirka, katerega se srečni očka kar 

ni mogel nagledati. Živeli so še pri starših 

na Hajdini, kjer je bilo sedaj že kar malo 

prostora in tako je očka premišljeval in končno se je odločil, da 

se preselijo v Gradisovo prikolico. A še pravočasno je slišal za 

Kidričevo, kjer iščejo delavce in imajo tudi stanovanja na 

razpolago, ki niso velika, a bili bi na svojem. Starša se nista 

zavedala, da sta stopila na pot proletariata, kjer je življenje 

odvisno od tovarniškega kruha. A bili so srečni, Mirko je rasel v 

družbi otrok, hodil je v šolo, bil je uspešen in priljubljen. Tako je 

počasi nastopil čas, ko so dobili svoje stanovanje v visoki novi 

stolpnici. 

Mirko je izredno rad igral nogomet in stric Drago, ki je bil od 

Mirka starejši le kakšnih 5 let, je to dobro vedel. Prinesel mu je 

v dar odsluženo usnjeno žogo njihovih igralcev in Mirko je hitro 

začel zbirati denar, da bi zanjo kupil novo dušo. Kaj kmalu mu je 

uspelo in igre in zmag ni manjkalo.  

Svoje počitnice je preživljal v Prekmurju pri stari mami. Zdaj je 

stal pred odločitvijo, kaj bo v življenju delal. Osnovne šole je 

namreč konec. V šoli so na tablo razobesili ponudbo, razpis za 

vpis v Velenjsko rudarsko šolo. Mesečno plačo imaš dobro, 

zraven pa še beneficirano delovno dobo in premoga ti sploh ni 

treba kopati. Vabilo je bilo kot naročeno in fantom je bilo 

ponujeno učenje všeč. A nenadoma, čez 2 tedna je prišlo 

obvestilo, da je urnik poln, da je prostora za vpis zmanjkalo, da 

jim je žal. Hkrati pa je izvedel, da se lahko vpiše v rudarsko šolo 

v Zagorju ob Savi, kjer imajo še nekaj prostih delovnih mest in 

takoj se je prijavil. Čez 2 dni je že dobil obvestilo, da je sprejet 

in da se pouk začne septembra. Vendar pa so mu ponudili tudi 
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počitniško delo na »huntih«. Čeprav sploh ni vedel kaj so to 

hunti, kaj so šahti, se je odločil takoj sprejeti, odpeljal se je v 

Zagorje, kjer je bil sprejet.  

Šola mu je šla dobro, imeli so še druge zabavne sestanke, tudi 

peli so in igrali na razna glasbila. Čas je hitro mineval in leta so 

bila naokoli. Prišel je konec šole, tekmovanja za boljši uspeh, 

Mirko je bil večinoma dober in na koncu celo najboljši. Mesto 

prvaka v mnogo boju, mu je prineslo tudi boljšo službo.  

Med počitnicami doma, se mu je nasmehnila sreča, saj so v 

tovarni aluminija v Kidričevem potrebovali več delavcev in kot 

izučenemu rudarju se mu je odpirala še širša pot. Za silvestrovo, 

za svojo prvo plačo si je dal sešiti novo obleko, hlače na zvon in 

velikim zalikanim robom. Šele 17 let in pol imaš, a videti boš kot 

odrasel. 

Pisalo se je leto 1972 in 20. decembra je šel po obleko. Krojač 

mu je rekel: »Saj si v resnici pravi mož«.  

Na poti na vlak je srečal prijatelja in dogovorila sta se, da bosta 

šla vsak na en konec vlaka, in ko bosta prišla do sredine, se bosta 

srečala. Mirko je vstopil v vagon in šel do izhoda in po zasilnem 

odprtem prehodu hotel vstopiti v drugi vagon, je vlak silovito 

potegnil. Mirko je izgubil ravnotežje, prevrnil se je na stran, 

vendar se ograje ni mogel prijeti in v naslednjem trenutku se je 

znašel pod kolesi vlaka na tleh. Zagrnila ga je tema, ena sama 

neskončna tema in ni se zavedal ničesar. Stekla je reševalna 

akcija in znašel se je v ptujski bolnišnici.  

Tako se je končalo srečno Mirkovo življenje in še dolgo po nesreči 

se ni zavedal, kako težka trnova pot ga čaka v življenju. 

 

Se nadaljuje.                                
 

Povzetek po prebrani knjigi napisala  
M. P., stanovalka 
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Popijte dovolj vode 

Če vode v organizmu ni dovolj, se odpadne snovi v telesu ne 

odstranjujejo dobro skozi ledvice, zato nastanejo ledvični kamni. 

Zdrava oseba naj popije vsaj 1,5 litra vode na dan, sicer 

organizem ne more odpravljati maščobnega tkiva. Skupni vnos 

vode naj bo razporejen čez ves dan. Za zdravo, vitalno telo je 

potrebno do 10 kozarcev vode 2 dcl na dan. 

Ob prehladu 

Žajbljevo zelenje in vejice poparite ali kratko pokuhajte, 

odstavite in pustite 3–4 min, nato dodajte žlico medu in sok 

limone. Dobro pomešajte, čaj odlite in popijte. To storite 2 - 3 

krat na dan in prehlad bo minil.  

Preprost recept za prehlad 

Vzemite eno čebulo, jo olupite, razrežite na koščke in denite v 

posodo, katero dobro zaprete. Potem dodajte dve veliki žlici 

medu in sok limone. Premešajte, pokrite in pustite čez noč. 

Zjutraj precedite in vsak dan popijte eno žlico za zdravje in 

preganjanje bacilov in hranite na hladnem. (Nedeljski dnevnik). 

Pripravila M. P., stanovalka 
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Pozabljen čas - 36. del 

 

»Ja, kako daleč si, jaz pa te skrivaj ljubim! Vem, da so to sanje, 

ampak jaz te nosim v srcu. Hočem tebe, ne tvoje sestre, ki se mi 

ponuja. Rad te imam …«  

»Kaj, saj to ne more biti res? Kaj govori? Ljubi me, pa me ne upa 

vprašati: Kaj se je spet domislila Ana? Ga je spet hotela 

pripraviti, da bo šel z njo v posteljo? Kdaj se boš streznila, 

sestra? Kdaj boš ugotovila, da ne moreš dobiti vsega, kar bi 

rada?«  

 

Še je prisluškovala, ampak Jure je trdno zaspal. Šla je klicat dr. 

Jureša. Rekel ji je, naj mu še naprej daje aspirin, sirup in vroč 

čaj, da mu bo padla vročina. Če pa ne bo izboljšanja, naj nekdo 

pride po antibiotike. Ob Juretovi postelji sta se menjavala Jana 

in Simon. Kmalu je nastopilo izboljšanje. Zdaj je že prišel na peč 

v dnevno sobo in nanj je popazila Marijana. Velikokrat sta zelo 

dolgo govorila. Kadar pa je vstopila Ana, je pogovor zamrl. Jana 

je nekega dne rekla Ani: »Rada bi na samem govorila s teboj!« 

 

»Sestra, želela bi izvedeti, kaj sta imela z Juretom, da je med 

svojimi blodnjami ves čas govoril, da mu daj mir? Kaj je bilo?« » 

Nič, nagovarjal me je, naj grem z njim v posteljo.« »Tega ne 

verjamem, ker zaupam v njegovo nedolžnost. Ti si hotela zlesti 

k njemu! Pojdi, greva v dnevno in ga bova vprašali vpričo mami, 
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kako je bilo?« »Ne, ne grem! Tu ste tako vsi proti meni! V nos 

vam gre moj poklic in sploh me nimate radi kot se delate! 

Nobenih vprašanj nočem! Tudi silvestrovala ne bom doma! Ti me 

ves čas nekaj obtožuješ, »fajmošter« ves čas moli, mami se ne 

pogovarja, oči pa ima preveč dela. Jure pa misli, da ga bom 

požrla s kožo in kostmi. Jutri zjutraj grem!« »Nihče te ne podi, 

radi te imamo in smo veseli, da si med nami. Tvoje mnenje je 

zmotno! Mene pa zelo skrbi, kako se obnašaš v Ljubljani? Bojim 

se, da menjaš moške kot spodnje hlače!« »Zdajle bi ti najraje 

eno primazala! Kaj pa tebe briga, kako jaz živim. Naj te ne skrbi! 

Za vse bom poskrbela sama!«  

 

Ana je bila jezna, da je kar pihala. Ni vedela, kako naj užali Jano. 

»Sploh pa se ne sekiram, kaj vi hočete! Jutri zjutraj grem! Pa mir 

mi dajte! Tebe naj pa le crkljajo in ti dovolijo prav vse!« 

Odvihrala je v sobo in ni več prišla ven. Marijana je bila 

zaskrbljena in prosila je Simona, če bi šel k njej, da bi se morda 

on lahko pogovoril. Mogoče bi ga še celo poslušala. Kar dolgo se 

je Simon odločal ali naj gre k njej ali ne. »Mami, šel bom k njej, 

če bom uspešen pa ne vem. To dekle je trmasto kot mula. 

Poskusil bom!«  

 

Ostali so klepetali, da bi premagali čas, ki se je počasi vlekel. 

Komaj so čakali, da bi se Simon vrnil. Ta je potrkal na Anina 

vrata. »Kdo me moti, mir mi dajte. Sem rekla, da nikogar nočem 

slišati!« »Jaz sem, Simon, rad bi s teboj govoril. Ali lahko 

vstopim?« Ko ni dobil odgovora, je vstopil. »Kaj je s teboj Ana, 
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zakaj si tako jezna? Ali mi lahko razložiš, kaj se dogaja! Ne kuhaj 

zamere, morda ti lahko pomagam!« 

Ani se je utrgal plaz besed: »Mene nihče ne mara! Vsi so proti 

mojemu poklicu. Nihče me ne podpira. Niti vprašajo me ne, kako 

živim, kako mi je, ali se lahko preživljam in še in še. Krivijo me 

za vsako malenkost. Občutek imam kot, da nisem Zalokarjeva. 

Pa vsi so enaki, ati, mami, Jana, še Jera me ves čas draži! 

Najhuje pa mi je to, ko je Jana name tako ljubosumna. Kar straži 

Jureta, da ga jaz še pogledati ne smem. Mi je pa jasno pokazal, 

da sem mu všeč!«  

 

»Ana, videl sem le to, da se te Jure izogiba. Ko je bledel, je samo 

govoril, da tebe ne smejo pustiti k njemu. Verjamem, da si 

preveč misliš! Mislim da vedno hočeš, da je vse tako, kot si želiš 

ti! To pa ne gre! Ti se kar lepo umiri! Poišči si fanta, ki te bo imel 

rad in z njim si ustvari družino.«  

 

»Tudi ti me ne razumeš! Niti malo me še ne vleče v zakon. Želim 

se najprej dokazati, da sem dobra igralka. To mi je najvišji cilj! 

Ne morem pa živeti kot nuna, zato moram včasih tudi v moško 

družbo. Trdno sem odločena, da od teh ciljev ne bom odstopila! 

Tebi, Simon, moram pa tudi nekaj položiti na srce. Dobro se 

počutiš pri Zalokarju, radi te imajo, podpirajo te, ker želiš postati 

duhovnik, dajejo ti denar in vse je v najlepšem redu. Vedi pa, da 

se to lahko spremeni! Kar naenkrat boš zelo razočaran! Hvala, 

da si se pogovoril z menoj. Upam, da boš moje želje potrdil in mi 
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pomagal z besedami podpore. Ne vem, kdaj se bova spet videla, 

želim ti mnogo zdravja, uspeha in sreče!« 

»Ana tudi jaz ti želim, da najdeš mir in da se ti izpolnijo vse želje. 

Bodi potrpežljiva in pravična! Pa ne pozabi na nas!«  

Samo toliko je stopil k ostalim, da jim je povedal, da se je z Ano 

kar dobro pogovoril. Ampak kljub vsemu zjutraj odhaja. Tako se 

je pač odločila! 

Bil je zadnji dan v letu. Ana je poklicala taksi in odšla. Ko je 

odhajala, je vsem skupaj zaželela srečno in zdravo novo leto, 

vsakemu posebej pa ne. Družina je bila zaradi njenega odhoda 

malo slabe volje. Nazadnje je spregovorila Jera: »Ne smemo biti 

slabe volje, tako se je odločila. Ona je drugačna, na deželi je 

nesrečna. Njo vleče mesto in veste kaj vam povem. Ona bo 

kmalu odšla, daleč, morda v Ameriko. Že od svoje mladosti je 

bila težak človek, zato jo pustimo, naj razširi krila in odleti.« 

»Poglej, poglej, našo Jero, kako lepo se zna izražati. Zdaj pa je 

tega dovolj! Pojdimo pripravljat vse za večer, ko bomo čakali 

novo leto,« je sklenil mučne trenutke oče Peter.  

Zunaj je spet pričelo rahlo snežiti. Vsak je hitro opravil svoje 

delo. Ker je bil Jure še s temperaturo, je v hlevu pomagal Simon. 

Zvečer so se zbrali v dnevni sobi. TV program je bil kar 

sprejemljiv. Jera je pripravila same dobrote. Vsak je vzel, kar je 

želel. Tudi Matija se jim je pridružil.  

 

»Zjutraj bo pa treba čistiti sneg, kar dobro pada. Ga je že kar 

nekaj centimetrov,« je povedal Matija.  
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V prijetnem razgovoru so dočakali polnoč. Drug drugemu so 

zaželeli vse najlepše in najboljše. Šli so ven, da so videli, kako 

so kresovi zagoreli po bližnjih hribih. Sem in tja so spustili tudi 

rakete. Simon je bil zelo hud na tiste:  

»Ali ne bi bilo bolje, da bi denar darovali, da bi lahko revnim 

otrokom polepšali praznike. Ampak kaj, ko ljudje nimajo 

pameti!« 

Se nadaljuje.                                                    

Olga M. Kepic 

Pregovori 

 

Pot, je včasih enakomerna in tlakovana, 

Včasih pa vsa razkopana. 

 

Bistvo je očem nevidno, kadar želimo 

dobro videti, moramo gledati s srcem. 

 

Čutiš izraz čustva, če živiš polno. To je skrivnost našega 

življenja. 

 

Milni mehurčki so simbol minljivosti; trdni, bleščeči, prekrasni v 

svoji krhkosti, taki kot naše življenje. 

 

Vsak dan znova si povejmo, da se ljubimo in sprejemamo. 

 

Pripravila M.P., stanovalka 
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vodoravno 

2. nekdanja švedska pop skupina 

4. parni organ za dihanje 

7. paznik, ki skrbi za red 

navpično 

1. leseno pihalo 

3. prizorišče olimpijski iger 



32 
 

11. sedež grških bogov 

13. gledališko delo, žaloigra 

14. latnik za vinsko trto 

15. nasprotje pozitiv 

16. slovenski biatlonec 

18. prireditelj 

22. mesto znano po žlikrofih 

25. suma, seštevek 

26. najvišje gorstvo na svetu 

27. baletni plesalec 

28. morje slano jezero na meji med 

Izraelom in Jordanijo 

5. ozka in dolga država v južni 

Ameriki 

6. gostilna, gostišče 

8. vodilna delavka podjetja 

9. španska pokrajina, ki se bori za 

neodvisnost 

10. grobo zmleto žito 

11. glavno mesto Kanade 

12. sadež 

17. predstavnik naturalizma 

19. agavi podobna rastlina 

20. najvišja sl. gora 

21. velika želja po nečem 

23. človek iz istega kraja 

24. mozolji 
 

Križanko sestavila  
Ivana Marinšek, stanovalka 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

enota Preddvor  

ga. Irena Knific, ga. Marija Logar, ga. Brigita Novak,    
g. Alojz Zebec, ga. Mihaela Skuber, g. Janez Snedec,  

ga. Marjeta Sokolić, ga. Aleksandra Balažić 
 

enota Naklo  
 

g. Franc Indihar 
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Aktivnosti in dogodki v marcu 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 Glasbene urice  

o Peka piškotov 

o Skupinsko reševanje križank  

o Molitvena ura – petek 

o Diabetična skupina  

o Računalniške urice – individualno po dogovoru 

o Terapija in aktivnosti s pomočjo živali  

o Obiski prostovoljcev individualnih družabnikov 

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

TOMBOLA 
četrtek, 1. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI 
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj 

sreda, 7. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV 
Ustvarjalna delavnica – izdelava polstenega mila 
sreda, 7. marec v Domu Petra Uzarja Tržič 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

NASTOP otrok iz vrtca Storžek iz Preddvora, 
ob DNEVU ŽENA  
četrtek, 8. marec ob 10.15 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 9. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru v 2. nad. ND 
__________________________________________________ 
KONCERT Učiteljskega pevskega zbora OŠ Šenčur 
ponedeljek, 12. marec ob 16.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________

Družabno miselne igre »KOCKA« 
četrtek, 15. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
KLEPET ob kavi in poeziji Neže Maurer 
četrtek, 15. marec ob 13.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
Obisk duhovnika in spovedovanje 
sreda, 21. marec ob 9.00 uri 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  

četrtek, 22. marec ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
KONCERT Mešanega pevskega zbora Anton Tomaž 
Linhart iz Radovljice 
četrtek, 22. marec ob 18.30 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 26. marec ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
___________________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v marcu 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 BioSinhron (masaža stopal)  

o Molitvena ura – četrtek 
o Ročna dela – petek 
o Obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov  
o Pogovorna skupina z Jernejo 
o vadba Žoga Bend 
------------------------------------------------------------------- 
 

MAŠA 
četrtek, 1. marec ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI  

z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj v del. ter. enote Naklo 
ponedeljek, 5. marec ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
torek, 6. marec ob 9.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP učencev OŠ Naklo, ob DNEVU ŽENA 
torek, 13. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
_________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 

ponedeljek, 19. marec ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo 
__________________________________________________ 
KONCERT ansambla Jurjevi Godci iz Šenčurja 
torek, 20. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo  
_________________________________________________ 
NASTOP učencev Waldorfske OŠ, ob MATERINSKEM 
DNEVU 
petek, 23. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
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NASTOP Plesne skupine Miške iz OŠ Naklo 

ponedeljek, 26. marec ob 16.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  
torek, 27. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
KONCERT Moškega komornega zbora Lek iz LJubljane 
torek, 27. marec ob 16.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
VELIKONOČNA MAŠA 
četrtek, 29. marec ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 

__________________________________________________ 
MALI PROSTOVOLJCI iz OŠ Naklo – Branje zgodb 
stanovalcem  
Za datum se še dogovarjamo. 
__________________________________________________ 
TAČKE POMAGAČKE – Aktivnosti s pomočjo psa 
Za datum se še dogovarjamo. 
__________________________________________________ 
 
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. 


