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Iskrene čestitke stanovalcem, 
ki praznujete v novembru! 

 
enota Preddvor 
 

ga. Stanislava Mlakar 
ga. Bernarda Knific 
ga. Marija Peklaj 
ga. Zora Kavčič 
ga. Elizabeta Jenšterle 
ga. Rada Kondić 
ga. Zorica Mitić 
ga. Danijela Žun 
ga. Ana Jeraj 
ga. Neža Kokalj 
ga. Frančiška Tičar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Jože Verdir 
g. Frančišek Boštar 
ga. Manica Krek 
g. Silvester Ahčin 
 
 
enota Naklo 
 

g. Anton Černilec 
ga. Marija Košnjek 
g. Štefan Šetina 
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       Za čakanje ni mere  
 
 

Odšel si neznano kam 
in neznanokdaj se spet srečava. 
Ali pa se ne srečava. 
Čakam deset let, 
čakam sto let. 
Vsi znani ljudje mi pomrejo – 
mladim sem tuja in oni meni. 
Edina resničnost si ti, 
ki te čakam. 
Tako samotno je 
kot v večnosti ali neskončnosti. 
Za čakanje ni mere – 
ne z razdaljo ne s časom 
se ne da izmeriti. 
Samo z muko. 
Muka pa je neizmerljiva. 
 
Obiščem vse kraje, 
kjer sva bila –  
prehodim jih, pretečem, 
pregledam neštetokrat. 
Drugih krajev ni. 
Svet je pust. 
Samota se ne določa z gostoto prebivalstva 
in lepoto naselij. 
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Samota je muka. 
Muka je neizmerljiva. 
 
Podoživljam vse, 
kar sva doživela – 
ob istem dnevnem času, 
z isto željo, veseljem ali trmo. 
Zdaj se nič več ne zgodi. 
Praznota življenja 
se ne meri 
s časopisnimi novicami 
in slavnostnimi prireditvami. 
Praznota je muka 
in muka je neizmerljiva. 
 
Odšel si neznankam 
in neznanokdaj se spet srečava. 
Ali pa se ne srečava. 
Čakam. 
 

Neža Maurer 
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V srcu, če je ta pravo, 
je zmeraj prostora 

za tisoč imenitnih stvari, 
ki jih ljubiti mora 

vse, kar živi. 
 

(Tone Pavček: Srce) 
 

 

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR 

 

1948–2018  

 

70 let 

 

 

SKRB ZA STAREJŠE SKOZI DESETLETJA V DOMU STAREJŠIH 

OBČANOV PREDDVOR 

 

Dom starejših občanov Preddvor v letu 2018 praznuje 70- letnico skrbi za 

starejše. V mesecu septembru smo temu jubileju namenili kar nekaj dogodkov. 

13. septembra so se stanovalci odpeljali na izlet v Bohinj, dan kasneje je bila 

jubileju posvečena sveta maša, ki sta jo somaševala preddvorski župnik g. 

Branko Setnikar in g. Martin Mlakar, duhovnik iz Zapog pri Vodicah in še dolgo 

bodo v prostorih Doma in naših spominih odzvanjali zvoki ansambla Beneški 

fantje, katerih koncert v živo so si naše stanovalke in stanovalci ogledali v 

soboto, 22. septembra. Osrednja prireditev ob praznovanju 70-letnice pa je 

potekala na dvorišču Doma v četrtek, 27. septembra. Na prireditvi sta poleg 

mene zbrane nagovorila še podžupan Občine Preddvor Janez Brolih in Samo 

Beričič, predsednik skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Posebno 

pozornost smo namenili zaposlenim, ki delo v Domu opravljajo že več kot 30 

let. Zbrane je pozdravila tudi ddr. Mira Delavec Touhami v vlogi Josipine 

Urbančič Turnograjske, ki je živela in ustvarjala na gradu Turn, stanovalka 

doma in odlična slovenska pesnica Neža Maurer nam je prebrala pesem 

Podstrešje iz zbirke Nekaj zelo, zelo lepega, pevka Ditka pa nas je z očetom 

Gorazdom popeljala v glasbeni svet in premierno predstavila pesem Srečanje, ki 

bo izšla šele v ponedeljek, 1. oktobra. Besedne niti je tkala Saša Pivk Avsec.  
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Sprehod skozi zgodovino do danes 

 

Dom starejših občanov Preddvor deluje na posestvu graščine Turn, ki je prvič 

omenjena leta 1408 in je v preteklih stoletjih prehajala v last raznih 

veleposestnikov.  

 

Po koncu druge svetovne vojne je bil grad Turn skupaj s posestvom razlaščen. V 

času pred letom 1948 so v zgradbi prebivale vojaške enote NOV in nato še JLA. 

Leta 1948 pa so grajske prostore namenili za nastanitev vojnih sirot, bolnih in 

ostarelih.  

 

Prvi stanovalci so bili v grad Turn v Potoče premeščeni 17. 11. 1948 iz Doma 

slepih Škofja Loka in Doma slepih na Okroglem pri Kranju. Zavod takrat ni bil 

samostojen, niti še ni imel svojega imena, ampak je deloval v sklopu 

Kmetijskega posestva Preddvor.  

 

Prvo ime je zavod dobil 22. 10. 1954 z odločbo Okrajnega Ljudskega odbora 

Kranj. Kasneje je bil nekajkrat preimenovan. 8. 7. 1959 je bil iz Doma 

onemoglih preimenovan v socialni zavod Doma oskrbovancev in upokojencev 

Preddvor in 14. 6. 1962 v Dom oskrbovancev Albina Drolca Preddvor.  

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Zakona o socialnem varstvu na seji, 

dne 6. 5. 1993, sprejela sklep o preoblikovanju Doma oskrbovancev Albina 

Drolca v javni socialnovarstveni zavod Dom starejših občanov Preddvor, ki je 

vpisan v Sodni register v Kranju, z matično število 5049857.  

24. septembra 1996 je bil izveden vpis uskladitve z Zakonom o zavodih in 

spremembah naziva v Dom starejših občanov Preddvor, pod številko srg. 

95/01162, pod št. vložka 1/00079/00. Od takrat vse ustanoviteljske pravice in 

obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 

 

Iz zapisov arhiva je razvidno, da je stavba gradu morala biti že tik pred vojno in 

v času vojne slabo vzdrževana, saj je bila ob prihodu prvih stanovalcev v zelo 

slabem stanju. Manjkala so celo vrata in okna. Ni bilo kopalnice, sanitarije so 

bile brez vodovodne napeljave. Edina vodna pipa je bila na dvorišču gradu.  

 

Takoj so pričeli z raznimi popravili in vzdrževalnimi deli na stavbi, vodovodni 

in električni napeljavi ter opremi. Vsa prva leta so potekala gradbena dela, kakor 

so narekovale potrebe časa in razpoložljiva finančna sredstva.  

 

Iz zapisov g. Ivana Bezovška, ki je bil direktor zavoda od sredine 60 let do 

aprila 1982, razberemo, da je zavod v začetku dejavnosti za pokrivanje vseh 

stroškov prejemal sredstva izključno iz proračuna Občine Kranj. Že od vsega 

začetka delovanja je zavod opozarjal na nujnost večjih popravil in prepotrebno 

adaptacijo gradu. Leta 1962 so bili narejeni prvi projekti adaptacije gradu. 
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Zaradi dotrajanosti ostrešja in stropov pa je bil grad leta 1975 popolnoma 

prenovljen. V času te prenove so bili stanovalci in ostale službe premeščene v 

prazen hotel na Šmarjetni gori. Pred g. Bezovškom so Dom in njegovo dejavnost 

vodili g. Ivan Tekavec, g. Stane Gorjanc in g. Jože Kobal.  

 

Leta 1975 so v Domu začeli tudi s pripravami za izgradnjo depandanse, ki je 

bila zgrajena v letu 1976. Že od takrat ta objekt nosi ime Novi dom.  

Razvoj Doma starejših občanov Preddvor je po letu 1982 in do konca 2006 (pod 

vodstvom direktorja Petra Starca in glavne sestre Marinke Čebulj) sledil 

napredkom standarda bivanja, zato se je investiralo v številne projekte in 

vzdrževanja. Še naprej se je v Domu Preddvor stalno prenavljalo, posodabljalo 

in preurejalo. Novi dom je dobil prizidek, v katerem so svoje mesto našli uprava 

Doma, ambulanta, fizioterapija in delovna terapija. Prav tako se je uredil 

podzemni hodnik, ki povezuje grad Turn z Novim domom, prizidala se je nova 

sodobna kuhinja s centralno jedilnico, uredila se je nova kotlovnica, solarni 

sistem ter lastna čistilna naprava. Dom Preddvor se je kar nekaj let ponašal tudi 

s svojim posestvom in velikim sadovnjakom ter se je poleg osnovne dejavnosti 

ukvarjal še z domačo ekonomijo.  

 

Vzporedno z neprestanimi investicijskimi deli je DSO Preddvor ves čas sledil 

strokovnim smernicam in le-te smiselno implementiral v svoje delo in razvijal 

stroko zdravstvene nege in oskrbe ter skrbel za kvalitetno bivanje stanovalcev in 

dobro klimo med zaposlenimi. 

 

Vodenje Doma starejših občanov Preddvor sem prevzela 21. februarja 2007.  

V letih od 2007 do 2012 smo razvijali programe pomoči starejšim v lokalnem 

okolju in prevzeli v najem Enoto DSO Naklo.  

 

V naslednjem petletnem obdobju smo gradili. S pomočjo kohezijskih sredstev 

smo energetsko prenovili Novi dom. Poleg energetske obnove smo v celoti 

prenovili tudi notranjost objekta in s tem pridobili sodobne pogoje bivanja z 

eno- ali dvoposteljnimi sobami. S sofinanciranjem Občine Preddvor je bila v 

letu 2013 v celoti prenovljena tudi dovozna cesta in zgrajenih 47 novih parkirnih 

mest. Leto kasneje pa še občinska vodovodna in električna napeljava od križišča 

v Potočah do DSO-ja.  

 

Za nadaljnjo ureditev bivalnega standarda ima Dom starejših občanov Preddvor 

izdelan Dokument identifikacije idejnega projekta za dograditev prizidka C, 

dograditev k objektu A, obnovo bivalnega dela gradu Turn in preureditev 

prostorov uprave z zahtevami požarne varnosti. Dokument št. 411-1/2015-1 je 

svet zavoda sprejel dne 22. 9. 2015. Dokument omogoča faznost obnove. 

Realizacija pa je odvisna od razpoložljivih sredstev oz. možnosti sofinanciranja. 

Glavni cilj potrjenega DIIP-a je standard bivanja, ki ga predpisuje Pravilnik o 
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minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev, in 

ohranitev obstoječe kapacitete zavoda.  

 

 

Danes dejavnost Doma starejših občanov Preddvor določata akt o ustanovitvi in 

statut, ki temeljita na določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. 

Dom starejših občanov Preddvor je osnovno dejavnost institucionalnega varstva 

starejših in skrb za starejše v lokalnem okolju razširil iz preddvorske občine tudi 

v občino Naklo s prevzemom objekta DSO Naklo v najem.  

 

Dom starejših občanov Preddvor na obeh enotah (v enoti DSO Preddvor in enoti 

DSO Naklo) poleg storitev institucionalnega varstva v obeh občinah izvaja 

storitve Pomoči na domu, nudi možnost osebnega prevzema kosil s strani 

občanov, razvoz kosil na dom, koriščenje storitev Dnevnega varstva in 

namestitev v obliki Začasnega bivanja. 

 

DSO Preddvor ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje: 

 

• Izvajanje nalog v skladu z aktom o ustanovitvi. 

• Strokovno izvedene in na uporabnika usmerjene storitve, upoštevajoč 

njegovo zdravstveno stanje; delo s stanovalcem in ne delo za stanovalca 

(kinestetični pristop).  

• Zadovoljstvo stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih z upoštevanjem 

strokovnih smernic, področnih kodeksov, temeljnih človekovih pravic, kot 

so zasebnost, soodločanje in informiranost. 

• Razvoj programov pomoči in spremljanja s poudarkom na delu s 

stanovalci z zahtevnejšimi psihofizičnimi in zdravstvenimi stanji (težave z 

demenco, paliativna oskrba, najzahtevnejša zdravstvena nega, oskrba in 

varstvo). 

• Usmerjenost k osebnemu in strokovnemu razvoju zaposlenih ter 

razvijanje programov za varovanje zdravja na delovnem mestu.  

• Razvijanje sodobnih programov skrbi za starejše.  

• Ureditev in posodobitev bivanjskega in delovnega standarda s ciljem 

zmanjševanja kapacitet v več posteljnih sobah v okviru obstoječe 

kapacitete Doma.  

• Povezovanje z lokalnim in regionalnim okoljem ter sodelovanje z 

organizacijami in strokovnimi službami s ciljem razvijanja skrbi za starejše 

v lokalnem okolju. 
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• Odprtost – razvijanje medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanje 

prostovoljskega dela, organiziranje in izvajanje aktivnosti, ki prispevajo h 

kvaliteti bivanja starejših in razumevanju posebnosti in težav, ki jih prinaša 

starost.  

• V povezavi z drugimi subjekti, zadolženimi za skrb za starejše, voditi 

racionalno opravljanje dejavnosti, da bi zagotovili ustrezno kakovostno 

oskrbo in pomoč starejšim ter pomoči potrebnim; istočasno zagotavljanje 

ustreznih delovnih pogojev za neposredne izvajalce storitev pomoči.  

Rezultati Doma starejših občanov Preddvor dokazujejo, da so cilj Doma 

kvalitetno opravljene storitve za uporabnike, zadovoljen stanovalec in 

prilagajanje dela glede na spreminjajoče se potrebe po negi in oskrbi 

stanovalcev in starejših v lokalnem okolju.  

 

Pozornost namenjamo individualnim potrebam in željam ter individualnim 

pristopom do uporabnika s pomočjo timske in celovite obravnave. Zavedamo se, 

da je za razvoj zdravstvene nege in oskrbe starejših potrebno sledenje 

strokovnim smernicam, kontinuirano izobraževanje kadra in smiselna 

implementacija novih vsebin v vsakodnevno delo. Pri tem ima pomembno vlogo 

tudi timsko delo.  

 

Na podlagi kazalnikov poslovanja lahko trdimo, da smo bili kljub nekoliko 

neugodnemu poslovnemu rezultatu v zadnjem poslovnem letu gospodarni in 

strokovno uspešni. Smo pa pred velikim izzivom, kako z zahtevami, potrebami 

in danimi možnostmi v prihodnje še doseči pozitivne poslovne rezultate. 

 

Bojim se, da država ne bo več sposobna nuditi osnovne pomoči starejšim in 

pomoči potrebnim, če pristojni organi ne bodo izvedli prepotrebnih ukrepov za 

uskladitev normativov, plačnega sistema in kadrovske politike. Znanje, 

požrtvovalnost in usposobljenost zaposlenih, ki delajo na tem področju, je 

premalo, da bo sistem, tak kot je, še dolgoročno vzdržen.  

 

Ob 70-letnici Doma starejših občanov Preddvor se iskreno zahvaljujem vsem 

vpletenim, ki so/ste v letih delovanja kakorkoli doprinesli k uspešnemu 

delovanju in razvoju Doma.  

 

Posebno zahvalo in priznanje pa si zaslužijo zaposleni, ki vsak na svojem 

področju dajo vse od sebe za dobro naših stanovalcev in uporabnikov. Naši 

zaposleni, ki dnevno skrbijo za stanovalce / uporabnike dnevno prispevajo k 

uspešnemu delovanju Doma, razvoju stroke, k humanitarnemu sodelovanju in 

dobremu počutju – kvalitetnemu bivanju naših stanovalcev.  
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Timsko sodelovanje, znanje vsakega posameznika, odgovornost in vestnost se v 

kolektivu najbolj pokaže v času prenov in zlasti takrat, ko se stanovalcu 

poslabša zdravstveno stanje, oz. je potrebna vzajemnost, prisebnost in 

odgovornost ekipe.  

 

Ponosna sem, da Dom Preddvor takšno ekipo ima. Tudi zaradi takšnih 

sodelavcev močno verjamem v nadaljnje uspehe našega Doma – Doma starejših 

občanov Preddvor. 

 

Pretekli uspehi, priznanja in pohvale naših uporabnikov pa so naša zaveza, da 

bomo tudi v prihodnje delali dobro in kakovostno.  

 

S spoštovanjem,  

Andreja Valant, direktorica 
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Utrinki 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Druženje z učenci OŠ Matije Valjavca Preddvor 

 
Že več let nas enkrat na mesec obiskujejo učenci – prostovoljci 
iz Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. To je prijetno 
druženje, srečanje z učenci in stanovalci Doma.  
 
Učenci nam obudijo spomin na več desetletij nazaj, kako smo 
takrat mi hodili v šolo in se učili. Pripovedujejo nam, kaj in kako 
se učijo danes. Je velika razlika od vsebine in tematike učenja.  
 
Igramo se tudi igrice, da je druženje bolj veselo in zabavno. Tudi 
mene so naučili kaj novega, da sem celo zmagala.  
 
Poletnih počitnic je konec in s tem se je začelo novo šolsko leto. 
Z velikim veseljem pričakujemo ponovne obiske učencev. 
Mladostni obrazi, široki nasmehi in otroška igriva energija nam 
bodo popestrili vsakdane. S tem pozabimo na naše starostne 
tegobe in se vsaj za trenutek tudi sami pomladimo.  
 
V imenu vseh stanovalcev izrekam dobrodošlico novi generaciji 
učencev OŠ Matije Valjavca Preddvor. 

 
M.B., stanovalka 

 
 

Dan Rdečega križa v Domu Preddvor 
 

Prireditev v organizaciji Območnega združenja RK Kranj je 
poudarek dobrodelnosti in solidarnosti do ljudi, ki so pomoči 
potrebni.  
 
Prišli so do nas, ki domujemo v Domu na hribčku. Pripeljali so se 
k nam, saj mi v dolino težko pridemo. Veseli smo bili obiska, 
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petja in glasbe, ki je prihajala iz citer, saj ravno iz citer prihajajo 
najlepši romantični glasovi slovenske pesmi … 

 

P.M., stanovalka  
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Nastop Folklorne skupine DU Naklo 

 
Plesalci Folklorne skupine DU Naklo so nam pripravili prijetno, 
veselo in razigrano popolne s svojim programom, s katerim so 
dvignili razpoloženje in umirjeno življenje v našem Domu. Naše 
razpoloženje se je razživelo z njihovim nastopom, razigranostjo 
in veseljem do življenja, kateremu se mi umikamo v svoj svet. 
 
Nastopajoči so bili sami upokojenci, ki pa so si znali in tudi uspeli 
peljati svoje veselje do življenja v svet in veselje poklonili tudi 
nam in še mnogo drugim.  
 
Zahvaljujem se jim od srca in želim še mnogo uspeha in radosti, 
seveda pa jih povabimo na veselo svidenje – še kdaj!  
 
Pa lep pozdrav vsem plesalcem, pevcem, glasbenikom, šaljivcu, 
povezovalcu programa in vsem, ki so sodelovali in se z nami 
veselili. 

 
P.M., stanovalka  

 
 
 
 

Lepa misel 
 

Preden moliš – verjemi. 

Preden spregovoriš – poslušaj. 

Preden zapraviš – zasluži. 

Preden zapišeš – razmisli. 

Preden obupaš – poskusi 

Preden umreš – živi. 

 
Izbrala: M.Č., prostovoljka 
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Koncert Mešanega pevskega zbora 

Petra Liparja DU Kranj v enoti Naklo 
 

 
 
 
Ko sem dobil obvestilo, naj se oglasim na uradu za staranje, 
ker se mi mladost izteka, sem nekaj dni popival in celo pomislil 
na nekaj hudega. 
 
Danes pa se mi zdijo zareze in gube na ostarelem obrazu kot 
lepotni dodatek. 
 
Zaustavi tek in sedi na breg ter vzemi brezdelje v naročje, saj 

hitro, prehitro pretečeš čas od sebe otroka do sebe starca … 
 
Bolj sem star, bolj sem zaljubljen. 
Časa je malo, izkušenj pa veliko. 
 

 
Iz teksta povezovalke koncerta Koncert Mešanega 

pevskega zbora Petra Liparja DU Kranj 
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Gripa 

 
V ponedeljek, 22. 10. 2018, smo se v enoti Naklo po zajtrku 
zbrali v jedilnici, da si malo osvežimo znanje o bolezni, ki jo lahko 
kar kmalu pričakujemo tudi v naši sredini. Čisto po pravici 
povemo, da si je niti malo ne želimo, celo vse bomo naredili, da 
ji preprečimo vstop v naš Dom. 
 
Marsikdo od zaposlenih in stanovalcev je v dilemi – se cepiti ali 
ne. Da ne bo odločitev pretežka, smo skupaj pogledali, kaj o tej 
bolezni že vemo. 
 
Nekaj znanih trditev o gripi:  
 

• Gripa je lahko zelo huda bolezen, ko ste starejši od 65 let. 
• Od 80 do 90 % vseh smrti, povezanih z gripo, doleti ljudi, 

starejših od 65 let. 
• Pri starejših ljudeh je tudi precej večje tveganje 

bolnišničnega zdravljenja zaradi gripe kot pri mlajših 
zdravih odraslih zaradi tega, ker imunski sistem z leti slabi 

in postaja vse manj učinkovit v boju proti okužbam, kot je 
gripa. 
 

Kaj je gripa? 
 

• Gripa je nalezljiva bolezen, ki se širi od človeka do človeka 
predvsem s kašljanjem, kihanjem in tesnim stikom. 

• Epidemije gripe se običajno pojavijo pozimi. 
• Vsakdo, ne glede na starost, lahko zboli za gripo. 

 

Znaki gripe: 
 

• nenadni začetek z mrazenjem 
• temperatura nad 38,0 °C 
• bolečine v mišicah in sklepih 
• utrujenost 
• glavobol 
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KAKO LOČIMO PREHLAD OD GRIPE 
 

 ZNAK  PREHLAD   GRIPA  

ZVIŠANA TT* REDKO NENADNO OD 38,5 
DO 40,0 °C 

GLAVOBOL OBIČAJNO GA NI, 
ČE SE POJAVI JE 
BLAG 

IZRAZIT 

BOLEČINE V 
MIŠICAH IN 

SKLEPIH 

OBIČAJNO NISO 
PRISOTNE ALI PA 

SO BLAGE 

IZRAZITE 

ZAMAŠEN NOS ZNAČILEN MANJ ZNAČILEN 

KIHANJE ZNAČILNO MANJ ZNAČILNO 

KAŠELJ MANJ ZNAČILEN 
(SUH KAŠELJ) 

ZNAČILEN 
IZRAZITO DRAŽEČ, 
SUH KAŠELJ 

BOLEČE GRLO ZNAČILNO ZNAČILNO 

TEŽAVE Z OČMI SOLZENJE BOLEČINE OB 

PREMIKANJU OČI, 
PEKOČE OČI 

VODEN NOSNI 
ZCEDEK 

ZNAČILEN MANJ ZNAČILEN 

TRAJANJE OD 5 DO 10 DNI 1 TEDEN 

ZAPLETI VNETJE SINUSOV, 
UŠES 

BRONHITIS, 
PLJUČNICA 

 
 

Kaj je sezonska gripa? 
 

• Je akutna, virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi.  
• Pri nas se pojavlja predvsem v zimskih mesecih in ogroža 

vse prebivalce. 
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Kako se prenaša virus gripe? 
 

• Prenaša se s kužnimi 
kapljicami in preko površin, ki 
so onesnažene z izločki iz dihal 
obolelega z gripo. 

• Kužne kapljice nastanejo ob 
kihanju, kašljanju, glasnem 
govorjenju in prepotujejo 
razdaljo do največ enega 

metra, zato je za prenos 
virusa potreben tesnejši stik z 
obolelim, običajno v zaprtem 
prostoru. 

• Na površinah lahko virus gripe preživi več ur. Če se 
onesnaženih površin dotaknemo z rokami, lahko virus 
zanesemo na sluznico nosu, oči in ust. 

 
Kako dolgo je oseba kužna? 
 
Bolniki so kužni, dokler imajo znake in simptome okužbe oz. do 
sedem dni po začetku bolezni. 
 
Kako se lahko zavarujemo pred gripo? 
 
1. S higieno kašlja : 

• Kadar kašljamo ali kihamo, si 
usta zakrijemo z robčkom, če 
nimamo robčka, zakašljamo ali 
kihnemo v zgornji del rokava, ne 
v svojo dlan. 

• Od osebe, ki kašlja se oddaljite 
na razdaljo 1m (če je mogoče). 

  
 
2. S higieno rok: 

 

• Umivanje in razkuževanje rok omogočata zaščito pred 
virusi . 

• Umivajte si jih z milom in s toplo vodo. 
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• Mila ne izperite prehitro, umivanje naj traja vsaj 20 
sekund. 

• Razkuževanje rok. 
 

 
 
 
Stanovalci so se preizkusili, kako si pravilno razkužimo roke: 
 

 
 
 

3. Z rednim zračenjem prostorov: 
• Večkrat na dan, 3 do 5 minut. 
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Ko pa zbolimo …  
 

• Ostanemo doma (v svoji sobi) in počivamo. 
• Pijemo tople napitke. 
• Visoko vročino znižujemo z zdravili za zniževanje 

temperature 

 

POMNIMO: GRIPO POVZROČA VIRUS, ZATO JE JEMANJE 
ANTIBIOTIKA BREZ UČINKA. 

 
Znaki poslabšanja pri odraslih: 

 

• Dihajo s težavo, jih duši ali imajo hude bolečine v prsih, 

• Izkašljujejo gnoj ali krvavo sluz, 

• Ustnice postanejo modre ali vijolično obarvane, 

• Na vodo hodijo vedno redkeje, urina je malo in je temne 

barve, 

• Postanejo omotični, počasni, zaspani, zmedeni, na 

vprašanja odgovarjajo zmedeno. 

 

OB ZNAKIH POSLABŠANJA SE TAKOJ POSVETUJMO Z 
ZDRAVNIKOM! 
 
Kaj je najboljša zaščita pred gripo? 
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VSAKOLETNO CEPLJENJE 

PRED ZAČETKOM SEZONE 

GRIPE JE NAJBOLJŠI 

NAČIN ZA: 

• zmanjšanje tveganja 
okužbe z gripo; 
• zmanjšanje tveganja 
hude bolezni, bolnišničnega 
zdravljenja in smrti; 

• preprečitev širjenja gripe na družinske člane, prijatelje in 

druge ljudi. 
 
Ali je cepljenje proti gripi varno? 
 

• Cepljenje je varno.  
• Vsi stranski učinki cepljenja proti gripi so ponavadi manjši 

in vključujejo rdečino in bolečino na mestu cepljenja.  
• Nekateri ljudje občutijo glavobol, bolečino v mišicah, 

vročino, utrujenost in slabost.  
• Za razliko od gripe so ti stranski učinki blagi in minejo 

hitro. 
• Cepi se lahko vsakdo, razen osebe, ki imajo dokazano 

alergijo na sestavine cepiva. 
 
Stanje v Sloveniji  
 
Kakšna bo letošnja sezona gripe je nemogoče napovedati. 
Običajno je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko 
beležimo največje število obolelih. Gripi se vsako jesen in zimo 
pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.  

 
Prejšnjo sezono je bilo pri nas sicer cepljenih nekaj več ljudi 
(okrog 84.000) kot pred prejšnjo sezono (manj kot 70.000), kar 
pa je še vedno precej manj kot pred približno 10 leti, ko se je 
proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev. 
 
Delež cepljenih v starostni skupini 65 let in več se je v zadnji 
sezoni povišal v primerjavi s predzadnjo sezono in je znašal 
11,7 %, kar pa je še vedno daleč od cilja Svetovne zdravstvene 
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organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 
65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 % . 
 
  
Za konec … 
 

 
 
Želimo si, da bodo naši stanovalci tako nasmejani celo 
zimo, brez gripe. 
 
 

 Petra Valjavec 
 Vodja SZNO enota Naklo 

 
 

Noč čarovnic 
 

Noč čarovnic je praznik, ki ga predvsem v Zahodnem svetu 
obeležujejo v noči iz 31. oktobra na 1. november. V resnici 
predstavlja okrajšavo za »All Hallow's Eve« oziroma »Hallow 
Eve« večer vseh svetih oziroma večer pred vsemi svetimi. Slavi 
se predvsem v angleško govorečem svetu, npr. na Irskem, v 
Združenih državah Amerike, v Kanadi, Angliji, Avstraliji in na 
Novi Zelandiji. Nekako ustreza katoliškemu prazniku vseh svetih. 
V teh deželah se po običaju otroci preoblečejo v različne kostume 
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(po navadi čarovnice in pošasti) in hodijo od vrat do vrat, kjer 
prosijo za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je 
izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča. 
 

Stari Kelti so 1. novembra 
slavili začetek novega leta 
(in hkrati tudi prehod iz 
sončne in toplejše 
polovice leta v temačno in 
hladnejšo), a proslava je 

bila namenjena bogu 
Sonca, včasih pa tudi 
gospodarju smrti 
(Samhainu). Verjeli so, da 
ob polni Luni, 
najpogosteje noč pred 

dnevom mrtvih (31. oktobra), mrtvi vstajajo iz svojih grobov in 
tako ponovno pridejo na Zemljo ter obiščejo svoje domove. 
Zaradi tega so se ljudje, prestrašeni, da bi srečali mrtve, skrivali 
za različnimi maskami in ustvarjali velik hrup. S prihodom 
Rimljanov, je dan mrtvih dobil stalen datum.  
 
V noči pred tem dnem, po starem rimskem verovanju sodeč, je 
črni bog lova Samain prevzel oblast nad svetom, ubil boga Sonca 
in odpeljal boginjo vegetacije v podzemlje, kjer je ta morala 
ostati do prihodnje pomladi in bdeti nad mirujočimi semeni, 
živalmi ki spijo in dušami umrlih. V tej noči so se simbolično 
ugasnila vsa ognjišča. Verovalo se je tudi, da mrtvi poslednjič 
pridejo na njihov svet, zato so jim na pragih svojih hiš nastavljali 
hrano. Nekateri so celo v ta namen izdolbli repe, pese ali krompir, 
ter vanje vstavili gorečo svečo, češ da bi tako pregnali grešne 
duše, a dobrim pokazali pot do njihovih hiš.  
 
Buča je za izrezovanje postala popularna šele v 16. stoletju v 
Ameriki, kasneje pa po celem svetu. Danes predstavlja izrezana 
buča, v angleško govorečem svetu jo imenujejo Jack-o'-lantern, 
glavni simbol praznika. 
 

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

 
IMM, stanovalka 

https://sl.wikipedia.org/wiki/noččarovnic
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Išias in smrčanje 

 
Skupna lastnost smrčanja in išiasa za človeka je: smrči, če leži na 
hrbtu, v tem položaju pa tudi spati ne more če ga išias napade. 
 
Človekovo telo je namreč zagonetno sestavljeno, v ta sklop sodijo 
seveda živci; bedrni je najdaljši, sestavljen iz 6. hrbteničnih. Če na 
ta živec išias začne pritiskati hrbtenični disk nastane bolečina z 
imenom: išias ali hernija diska. Akutna zbadajoča nepopustljiva 
bolečina se običajno začne v hrbtu, izvira v ledveni hrbtenici, se širi 

po zadnjici v kolk ter navzdol do spodnjih okončin v stopalo, včasih 
jo spremlja še odrevenelost in mravljinčenje. Običajno se pojavi 
nenadoma, sunkovito, je lahko zmerna, okrepi se ob naporu, 
preide v silovito bolečo, ne dopušča gibanja, ne spanja; neznosno 
stanje mine v do 3. mesecih, večkrat se tudi zavleče. 
 
Ostre bolečine nastopijo ponoči, dopuščajo spanje le na bočnem 
položaju (strogo omejen), nikakor ne na hrbtu ali trebuhu. Tako pri 
meni, težava se mi je zavlekla, ker z zdravniki nismo odkrili 
vzrokov, in tudi ne sočasnih težav za mrzle noge. Protibolečinske 
tablete so mi le začasno omilile težave, »svetovalna« zdravila in 

homeopatijo sem odklonil, bolj zaupam zdravemu življenjskemu 
slogu, gibanju, zlasti tudi naslednji preprosti terapiji:  
 »Na vdolbino prve kosti nad stopalom ob gležnju pod golenico na  
 zunanji strani stopala, krepko pritisnem s konico kazalca, na tej 
 akupunkturni točki zadržim ta stisk dokler ne čutim utripa žile, 
 zatem še malo pridržim, poljubno dolgo, le zaradi potrditve.« 
Dokler se organizem ni privadil so bili ti stiski dokaj boleči, z 
vztrajanjem je težava popustila, spet ponovno hodim. Sanacija pa 
še ni popolna, s terapijo nadaljujem, dnevno do 3x; že dve leti.  
 

Še to, za zdravljenje obstajajo pulzne idr. magnetne aparature, ki 
se jih je moč sposoditi. Mene so »naštimali« celo za nakup, tako 
uporabljam ELIXOR TERAPIJO; vsak dan ji zaupam. O smrčanju pa: 
gre za nočno moro, ovira dihalne poti in spanje, otežuje dihanje, 
povzroča težke sanje, zbujanje, silno moti so-speče. Običajno se 
javlja pri ležanju na hrbtu, redkeje na boku ali trebuhu.  
Tako, obstajajo številna druga pomagala za lajšanje obeh tegob. 
 

 Peter L., stanovalec  
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Spisi učencev 

Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor 

 
Ponoreli sesalec 

 
Nekoč je bil sesalec. To ni bil navaden sesalec. Ta sesalec je bil 
nekaj posebnega. Bil je najbolj ponoreli sesalec na vsem svetu. 
Drugi sesalci so tudi posesali vse, ta pa je posesal res čisto vse. 
Posesal je preprogo, čevlje, omare, stole ... Vsi v hiši so ga hoteli 
izključiti. Kričali so, da bi se ustavil, a sesalec je še vedno sesal 

vse. Deklica se je domislila, da bo sesalec odšel, če odprejo vrata. 
Prav je imela. Sesalec je posesal vse pred hišo. Nato pa se je 
ustavil. 
Sesalcu se je izključil kabel. Ko so ga priklopili nazaj, je spoznal, 
da ni dobro posesati vsega, saj nekatere stvari niso za v smeti. 
Zdaj pa lahko noč, pa en požrešen sesalec na pomoč, pokrij se, 
zavij se in zaspi. 

 
Neja Kalan, 4. a 

 
Ti pralni stroj požrešen! 

 
Nekoč je živel pralni stroj. To ni bil navaden pralni stroj. Bil je nekaj 
posebnega. 
Drugi pralni stroji so oprali obleke in ko so jih oprali, so jih izpljunili. 
Ta pralni stroj pa je bil res nekaj posebnega. Ko je opral obleke, 
jih ni izpljunil. Kar pogoltnil jih je. In tako je goltal že tri leta. Bil je 
tako lačen, da ni mogel nehati. In tako je hodil po različnih državah 
in prosil za umazano perilo. Od tega perila mu je počasi postajalo 
slabo. A še vedno ni nehal goltati oblačil, čeprav je čutil okvare v 
sebi. Ljudje so ga hoteli prepričati, naj neha. Ni jih poslušal, zato 

je še naprej goltal perilo. Naenkrat mu je bilo že tako slabo, da je 
samo izbruhnil perilo. Bruhal je, kot bi bruhal vulkan. In tako je 
bruhal devet dni in devet noči. Na koncu se je pralni stroj le nečesa 
naučil. Ugotovil je, da bi bilo bolje, če bi pogoltnil samo neuporabno 
perilo. In tako je tudi delal. 
Zdaj pa lahko noč pa en pralni stroj na pomoč, pokrij se, zavij se 
in spi. 
 

Anžej Jekovec, 4. a 
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Moja čarobna žival 
 
Moja čarobna žival je balon v obliki slona. Velikokrat me ponese 
okoli sveta. Živi v moji sobi. Je zelo prijazen. Lahek je kot peresce. 
Po pouku me že nestrpno čaka. Skupaj se igrava šolo. Jaz sem 
učitelj, on pa učenec. Imam ga zelo rad. 
 

Nejc Sodnik, 3. a 
 
 

 
Psička Poli 

 
Opisala bom svojo najljubšo žival. To je psička Poli. Je bele barve. 
Zelo rada leži in se igra z menoj. Rada je tudi zunaj. Zelo rada hodi 
na sprehode ter se boža. Ta pes je zelo vzgojen ter ima rad hrano. 
Ko dobi poslastico, naredi posebne gibe. Zelo pa se boji velikih 
psov. 
 

Manca Boncelj, 2. b 
 
 
Muca sivka 
 
Moja najljubša žival je muca Sivka. Je sive barve. Rada se »crklja« 
v naročju in prijetno prede. Najraje je mačjo hrano in mleko. 
Trenutno ima velik trebuh, ker bo dobila mladičke. Zelo se jih 
veselim in upam, da nam jih bo kmalu pokazala. 
 

Eva Markič, 2. b 
 
 
 

Ovca Lisika 
 
Dobil sem jo leta 2015. Stara je tri leta. Podaril mi jo je Matevž. 
Naredili smo ji hlev iz lesa. Dvakrat je bila že na Zaplati. Tudi jaz 
sem šel že večkrat na Zaplato, da bi jo videl. 
 

Aljaž Šenk, 2. b 
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Moja muca Lilika 

 
Moja muca Lilika je rjavo-črno-oranžna. Rada se »crklja« in jaz jo 
imam zelo rada – tako kot moj mlajši bratec. Lilika najraje pije 
vodo iz banje. Takrat se jaz razjezim in jo po riti. 
Naša Lilika bo maja dobila mladičke. 
 

Neža Rozman, 2. b 
 

 
Moj medvedek 

 
Medvedka sem dobil, ko sem se rodil. Kupil mi ga je ati. Medvedek 
je rumen. Ima rdečo majčko. Še zdaj ga imam. Vsak dan spi z 
mano. Star je približno sedem let. Na majčki piše Winnie the Pooh. 
Je mehek in puhast. Ima črne "učke" in smrček. 
 

Nace Križnar, 2. b 
 
 

Modri medvedek 
 
Moja najljubša igrača je medvedek. Ime mu je Jaka. Podaril mi ga 
je brat Matic, ko sem se rodila. Je majhen, mehek, plišast in modre 
barve. Na sebi ima modro majico. Vsak večer spi pri meni.  
 

Manca Križnar, 2. b 
 
 

Kosovirja na obisku 
 
Če kdo pride na obisk, sem zelo vesel, ker mu lahko razkažem 
veliko novih stvari. 
Ampak če bi k meni prišla kosovirja Glili in Glal, bi jima razkazal 
svojo sobo. Pogovarjali bi se o računalniških igricah in mojem 
življenju. Naučil bi ju računati, igrati kitaro, kakšno pesem pa bi 
tudi skupaj zapeli. 

 
Marcel Štefe, 4. B 



 
 
 

27 

 

Pozabljen čas – 43. del 
________________________________________________________________ 

 
 

 

»Kar nehaj! Nesreča s še sama prehitro pride, ne da bi jo klicala. 
Misliti si moraš, da bo še v redu!« »Ali tebe zagovor nič ne skrbi?«  
»O, seveda me skrbi! Samo jaz bom kar govoril, čeprav kaj 
drugega. A imam dober občutek, ker sem se veliko učil. Če še ne 
veš, jaz spadam med tiste ljudi, ki nikoli ne obupajo.«  

 
Med pogovorom sta delala in nazadnje še naložila jajca v škatle. 
»Veš, da sva z delom tako zasvojena, da sva pozabila na zajtrk, 
kar mislim si, kako se Jera že jezi na naju. Hitro pojdiva, se bova 
pa potem vrnila in dokončala delo. Najbolje je, da vsak dan 
izpolniva tekočo pisarijo, ker se potem pozabi ali pa vpiše 
napačne številke, pa je vse narobe.« »Če bi ti rad še pogledal v 
knjige, kar daj. Bom pa jaz sama uredila dokumentacijo!« »Prav, 
ampak ali veš, kam bi šel rad? S teboj na najino klopco. Tam bi 
te objemal in poljubljal, da bi mi zmanjkalo sape, saj veš, da te 
ljubim!« »Seveda vem! Pa najini načrti? Si že pozabil na najin 

dogovor? Hitro greva jest, če ne bo Jera prišla po naju z veliko 
kuhalnico in bo spet vpila, da ti mladi ne poznajo na uro in vedno 
samo hujšajo ne vem od česa živijo. Potem bomo pa tri dni to 
poslušali.«  
 
Pritekla sta v kuhinjo, ko so bili že vsi zbrani za mizo. Celo mami 
Marijana je jedla z ostalimi. »O, mami, kako lepo, ko si spet med 
nami! Zdaj bo šlo spet vse v redu. Še Ana se pozdravi, pa bo pri 
nas vse po starem,« se je oddahnila Jana. »Ja, vse bo spet po 
starih tirih! Mi bomo pa starejši! Jana, ali si že kdaj pomislila, da 

boš kmalu gospodarica? Jaz postajam star, ti pa si mlada in zelo 
sposobna. Ampak sama ne boš zmogla. Poiskati si boš morala 
pridnega moža. Saj tako pridnega, kot je Jure,« je svojo hčerko 
uščipnil ati Peter.  
 
»Če je tako, bom pa kar Jureta vzela. Ali me boš maral za ženo?« 
se je smejala Jana. »Ne norčuj se trapa! Ali veš, da se največ 
zarečenega kruha poje? Zakaj plašiš Jureta, nam bo še ušel. 
Kajne, fant?« »Meni ni nič nerodno! Rad bi imel tako ženo, kot je 
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Jana! Ampak zakaj še nič nimam! Vaša Jana pa sigurno ne bo 
vzela takega!«  
  
»Prekinimo ta pogovor! Nič ne vemo, kaj se lahko še zgodi! Zdaj 
pa vsak na svoje delo! Midva z mami pa greva v kokošnjak. Zelo 
si želiva ogledati, kaj vse sta že ustvarila!«  
 
Jana in Jure sta bila vesela obiska v kokošnjaku. Ponosna sta 
peljala atija in mami od začetka do konca, pa nazadnje še v 
pisarno. Starša sta zelo pohvalila red in čistočo v kokošnjaku in 

pisarni. Sedli so v pisarni in Jana jim je postregla s kavico in 
piškoti. Te jima je spekla Jera. »Da bosta ljudem lahko kaj 
ponudila. Da ne bosta kupovala dragih kupljenih sladkarij, ki še 
dobre niso nič," nama je rekla Jera, ko je prinesla piškote,« je 
razložila Jana.  
 
Prijetno so se pogovarjali in ati Peter je prosil Jureta, naj mu 
razloži, kakšna je računica. Ko je vse povedal, je bil ati 
zadovoljen. »Zdaj je dobiček še majhen, ampak ko bova imela 
500 kokoši, bo to drugače. Imava pa tudi prostor za rejo 
piščancev-pitancev. Potem bova pa rabila pomoč, ker vsega 
sama ne bova več zmogla. Prostor imava še za najmanj 500 
pitancev. Zaenkrat bova trgovala z živimi, kasneje, z več ljudmi, 
pa bi lahko usposobili še klavnico. 
 
»Dobro sta vse premislila! Moram vaju pohvaliti. Kako pa sta z 
delitvijo dobička?« je vprašala mami. »Želiva se vpisati kot 
enakovredna lastnika, tudi plača bo enaka za oba, prav tako tudi 
dobiček. Nekaj sredstev bova hranila za popravila ali obnovo, je 
razlagala Jana.  
 
»Za vaju se ne bojim, vem, da bosta posel odlično peljala naprej. 
Sta pač zelo ambiciozna. Škoda, da ni malo drugače!« je bil 
zadovoljen ati. »Kaj drugače, na kaj si mislil?« »O tem pa ob 
drugi priliki. Zdaj se nam že mudi,« se ni izdal ati Peter.  
 
Ko sta se vračala v hišo, je Marijana rekla možu: »Ali si misli, da 
je škoda, ker Jana in Jure nista par, v privatnem življenju? Tudi 
meni je žal!«  
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Ko sta stopila v hišo, sta našla razdraženo Jero. »Baba opravljiva, 
kako si upa v našo hišo s takimi čenčami! Malo je manjkalo, da 
je nisem napodila z metlo. Rekla sem ji: »Hudičeva opravljivka, 
izgini, če ne boš še kakšno dobila po opravljivem gobcu!« 
»Še zdaj se tresem, tako sem se razjezila. Le kako more biti 
človek tako zloben. Kakšnega dela naj se loti, ne pa opravljanja 
poštenih ljudi!« »Za božjo voljo, Jera, povej že, koga si napodila 
in zakaj,« je bil radoveden Peter. »Ko sem pospravljala po 
zajtrku, je prišla tista opravljivka Mica. Bila je vsa sladka, da sem 
jo povabila za mizo. Ko se je do sitega najedla, je začela 

pripovedovati: Jera, ali imate pri vas enega fanta Jureta, ki je 
prišel k tistemu Janezu in Marici, ki sta že starejša in bolna in 
nimata nič otrok. Menda je to nezakonski sin Janezove sestre. 
Mama mu je umrla, pa ga je sprejel stric Janez. Večkrat sem ji 
rekla, naj pohiti in pove že enkrat, kaj ve. Ona pa je še kar vlekla 
in vlekla. Ko sem bila že pošteno jezna, pa je le spregovorila. 
Rekla je, da je sinoči videla našo Jano in Jureta, ko sta šla na 
sprehod do gozda, potem pa sta se na klopci v sadovnjaku 
objemala in poljubljala. Ko sem ji rekla, da to ni res, je trdila, da 
ju je na lastne oči videla. Toliko časa je regljala, da sem jo 
vprašala, kaj je ona v temi delala na polju. Nekaj je jecljala in še 
ponavljala, da ju je res videla, dokler jo nisem napodila iz hiše in 
ji zagrozila, naj neha opravljati, če ne bom povedala Juretu in jo 
bo on zatožil, da je nocoj ponoči verjetno na polju, spet pobirala 
tuje pridelke. Res sem jezna, kako si lahko izmisli kaj takega!« 
je pihala Jera. 

 
(Se nadaljuje.)                                                            Olga M. Kepic 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Prisrčno pozdravljeni: ga. Angela Škerjanc,  
v enoti Naklo ga. Anica  Ribnikar (dnevno varstvo), g. Juraj Belančič,  

ga. Frančiška Križnar (dnevno varstvo). 
________________________________________________________ 

 

Poslovila se je ga. Marija Bohinec. 
 

Ga. Vuković Šefika se je preselila v drug Dom. 
__________________________________________________________________________________________
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Vodoravno 

3. avstralski ptič, noj 

5. s smodnikom napolnjen kartonasti 

tulec 

7. država ob Iraku 

12. Žiga Jeglič 

13. oporoka 

15. avstralski medvedek 

17. končna šolska prireditev 

20. seštevek 

 

Navpično 

1. tema, noč 

2. ženska frizura 

4. latinska država v severni Ameriki 

5. odgovor na napad 

6. igralec 

8. pritisk 

9. sladkovodna riba 

10. podzemska železnica 

11. poklon, darilo 
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21. praznik 31. oktober 

22. vojak na straži 

24. ulična prodajalna s časopisi 

26. sipek pesek 

27. izbrana družba 

28. plod 

30. Aleš Žontar 

31. gora v Turčiji 

32. ameriški vesoljski center 

14. notes 

16. odtenek 

18. signalna plovka na vodi 

19. predmet ki ga privlači železo 

23. ameriška zvezna država 

25. nevaren plazilec 

29. afriška država 

 
Križanko je sestavila stanovalka Ivana Marinšek  

v okviru računalniških uric s prostovoljcem Janezom Pušavcem 

 
 

                                   

                                    

Peka piškotov z učenci iz OŠ Preddvor  v okviru akcije Drobtinica  
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Obisk v vrtcu Mlinček v okviru Simbioze giba 
 

  
  

 
 

Predstavitev rezbarja Petra Gučka ob postavitvi razstave  
»Ko les oživi« v enoti Naklo 
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Aktivnosti in dogodki v novembru 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 - ponedeljek  

o Ročna dela, ustvarjalna delavnica – 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 Skupinsko reševanje križank – petek 

o Molitvena ura – petek  

o Računalniške urice – individualno po dogovoru 

o Obiski prostovoljcev, individualnih družabnikov 
 

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

SENIOR TRGOVINA 

ponedeljek, 5. november od 9.15 – 11.30 v dnevnem prostoru  

__________________________________________________ 

GLASBENE URICE z Aleksandro Gartnar 

sreda, 7. november, ob 11.00 v delovni terapiji in 

sreda, 21. november, ob 11.00 v delovni terapiji 

__________________________________________________ 

TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA – 

Ambasadorji nasmeha 

četrtek, 8. november, ob 10.00 na oddelku G0 in  

četrtek, 22. november, ob 10.00 na oddelku G1 

__________________________________________________ 
MARTINOVANJE z Ljubitelji vina Šenčur in Jurjevimi 
godci 
petek, 9. november, ob 12.15 v jedilnici ND 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA Modro brati in kramljati z Mileno  
Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
sreda, 14. november, ob 10.30 v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
MAŠA  
petek, 16. november, ob 10.30 v dnevnem prostoru v 2. nad.  
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 19. november, ob 14.30 v 3. nadstropju ND 

__________________________________________________ 
TOMBOLA 
sreda, 14. november, ob 10.00 v dnevnem prostoru G0 
četrtek, 22. november, ob 10.30 v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
KONCERT Mešanega pevskega zbora Dobrava Naklo 
sreda, 28. november, ob 10.30 v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 29. november, ob 13.00 v dnevnem prostoru ND 

__________________________________________________ 
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 29. november, ob 14.00 na oddelku G2 in ob 14.30 na 
oddelku G1 
__________________________________________________ 

IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih 
datum še ni potrjen 
__________________________________________________________ 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
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Aktivnosti in dogodki v novembru 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 Skupina Lastovke – sreda 
o BioSinhron (masaža stopal) - četrtek 

o Molitvena ura – četrtek 
o Ročna dela – petek 
o Vadba Žoga Bend  
o Obiski prostovoljcev, individualnih družabnikov  
------------------------------------------------------------------------------ 
 

MAŠA 
četrtek, 8. november, ob 10.30 v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
NASTOP učencev Waldorfske šole Ljubljana OE Gorenjska 
ob godu svetega Martina 

petek, 9. novembra, ob 17.30 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA Modro brati in kramljati z Mileno  
Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
ponedeljek, 12. november, ob 10.30 v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA – Tačke  

Pomagačke 

torek, 13. november, ob 9.30 v delovni terapiji enote Naklo 

__________________________________________________ 
MALI PROSTOVOLJCI iz  OŠ Naklo – branje zgodb in 
druženje s stanovalci 
četrtek, 15. november, ob 11.15 v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
KONCERT Pevskega zbora Slavček iz Lesc 
torek, 20. november, ob 10.30 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
TELOVADBA »1000 gibov« s članicami Društva Šola 
zdravja, skupina Lastovke Naklo 
torek, 20. november, ob 9.00 v avli enote Naklo 
_________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 22. november, ob 15.00 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 

ponedeljek, 26. november, ob 10.30 v del. terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

 

 
 

God svetega Martina 
 
Nastop učencev Waldorfske šole Ljubljana OE Gorenjska  
v petek, 9. 11. 2018, ob 17:30. uri  
 
Vstopili smo v jesenski čas, ko nas sončni žarki ne grejejo več tako močno in so dnevi krajši 
ter noči daljše. V tem času naša bivališča razsvetljujejo druge lučke. To je tudi čas, ko 
praznujemo praznik svetega Martina, ki je sicer bolj znan po spreminjanju mošta v vino.  
 
Legenda pravi, da je bil sveti Martin rimski vojščak, ki je nekega hladnega večera na poti 
domov z bojišča ob mestnem obzidju srečal prezeblega berača. Zasmilil se mu je. Svoj dolg 
plašč je presekal na pol in polovico dal beraču. Njegovo dejanje nas ob vsakoletnem 
praznovanju martinovega vzpodbudi, da v sebi poiščemo dobroto in jo delimo z drugimi.   
 
Učenci vas bodo obiskali z lepimi svetilkami, ki so jih sami izdelali in z nami delili čas in 
lepe pesmi. Skupni večer bo razsvetlili jesensko temo. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Izdal: 

Dom starejših občanov Preddvor 
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.  

Ni lektorirano. 


