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Iskrene čestitke stanovalcem, 
ki praznujete v oktobru! 

 
 

enota Preddvor 
 
ga. Cecilija Urbanc 
g. Slavko Podbevšek 
g. Franc Stražar 
ga. Frančiška Žefran 
ga. Irena Knific 
g. Anton Roblek 
g. Peter Jakopin 
ga. Pavla Omahen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ga. Nikolaja Mišković 
g. Valentin Božič 
ga. Marija Hvasti 
ga. Ivana Jenko 
ga. Jožica Frančiška Počkaj 
 

enota Naklo 
ga. Kristina Intihar



 
 
 

3 

 

Podstrešje  
 

Kadar pravim: moj dom, 
mislim - podstrešje. 
 
V kleti domuje krompir, 
jabolka, zelje in repa 
imajo tam svoj kvartir. 
Nad kletjo je stanovanje - 
tam so preproge, slike, posoda 
in kar je še takšnih lepih reči, 
ki se jih moja noga boji. 
Tam so doma »Pazi!« in »Mir!«. 
Tam se ob vsakem živem poskoku 
obeta prepir. 
 
S teh negotovih tal 
držijo stopnice navzgor. 
Resda so vegaste že in črvive - 
a vodijo v moj obor. 
Tu se začenja moj svet: 
na žebljih stare žage visijo, 
v skrinji čudne knjige ležijo -  
v njih rjavi 
planinski cvet -  
okrog pa sekire, burkle, omelo 
in šopi perja za moje čelo. 
Ob dimniku čaka široko ležišče 
in sive odeje. 
Tam nad opeko - nebo brez meje. 
 

Povsod sam mir - do sinoči, 
ko se moja samota kot milni mehurček -  
razpoči. 
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Na moji sivi odeji miš sedi, 
siva, seveda,  
in me predirljivo gleda. 
»Oba ne bova ostala - 
jaz ali ti,« ji pravim. 
Ona sedi, me gleda  
in niti ne trene.  
Potem reče: »Jaz.« 
Od tega visokega »jaz« 
so se moji lasje naježili. 
Tujci so se v moj dom pripodili! 
Miš - kot da čuje - se oglasi: 
»V moj dom.« 
 
Tako sva zdaj na podstrešju dva. 
Oba sva tukaj doma. 
Kaj se hoče - čeprav sem jaz bel, 
ona pa siva, 
kar gre, ker oba potrpiva. 
Morda nas bo kmalu več. 
Netopirji so tod okrog plahutali 
in rekli, da bi najraje  
za mojim hrbtom dneve prespali. 
 
Tako zdaj z nožem rezljam kažipot: 
Tod se gre v mišji kot. 
Tod k netopirjem. 
Tod k meni. 
In tam navzdol - k preprogam, 
slikam in tolstim krompirjem. 

 
                                   Neža Maurer 
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Utrinki 
___________________________________________________________________________ 

 

 

1. oktober - mednarodni dan starejših 
 

 
V ponedeljek, 1. oktobra, smo se v enoti Naklo zbrali v jedilnici, 
da se spomnimo in obeležimo 1. oktober – mednarodni dan 
starejših.  
 

1. oktober je dan, ki ga je generalna skupščina Združenih 
narodov razglasila za mednarodni dan starejših. Po svetu 
omenjeni dan obeležujejo od leta 1990. Tudi v Sloveniji se na ta 
dan izvajajo razne aktivnosti, s katerimi se širši družbi 
predstavljajo službe, ki se ukvarjajo s starejšo populacijo (z 
izrazom "starejši" poimenujemo osebe, ki so že dopolnile 65 let 
oz. so stare najmanj 65 let). 

Zanimivo je, da starostna meja, pri kateri naj bi se začela starost, 
ni določena. Na spletni strani OZN, ki je namenjena temu dnevu, 
se kot taka meja navaja 60 let. V Sloveniji z besedo starejši 
običajno označujemo osebe, stare 65 ali več let. Postavlja se 
vprašanje, ali je v Sloveniji tradicionalna starostna meja, pri 
kateri naj bi se začelo obdobje starosti oz. od katere dalje naj bi 
se ljudje uvrščali med starejše (65 let), sploh še ustrezna.  

Potrebno je razlikovati: 
 

• KRONOLOŠKA starost – določa jo rojstni datum in na njo 

nimamo nobenega vpliva. 

 
• BIOLOŠKA ali FUNKCIONALNA starost – določa jo vitalnost 

organizma v primerjavi z ostalimi ljudmi iste kronološke 

starosti. Ocenjujemo jo s pomočjo nekaterih merljivih 

kazalcev (vrednosti krvnega tlaka, mišična moč, gibljivost 

telesa, slušni in vidni prag zaznavanja, stopnja telesne 

zmogljivosti). Na njo lahko vplivamo z zdravim načinom 

življenja. 
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• DOŽIVLJAJSKA starost – govori o tem, koliko se človek 

počuti starega in kako svojo kronološko in biološko starost 

doživlja in sprejema. 

 

 
 

Ena od temeljnih človekovih pravic je tudi dostojno preživljanje 
starosti, bodisi v domačem okolju bodisi v ustrezni ustanovi – 
domu za starostnike. Ta nadomešča ali dopolnjuje funkcije doma 
in lastne družine z nudenjem bivanja, organizirane prehrane, 
varstva in zdravstvenega varstva.  

V Sloveniji je bilo po podatkih Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije: 

• januarja 2018 v javni mreži 123 domov za starostnike in 
posebnih socialnovarstvenih zavodov s skoraj 19.000 mesti. 
V 91 občinah (od 212) je bila vsaj ena taka enota. 

• januarja 2018 je v domovih za starostnike prebivalo 4,3 % 

prebivalcev Slovenije, starih 65 ali več let.  

Naj bo Mednarodni dan starejših prilika, da starejši generaciji 
povemo, kako dragoceni so za nas ter se jim zahvalimo za vse 
nasvete in modrosti, ki jih delijo z nami 
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Proti koncu našega druženja smo se spomnili na: 
 

 

• Rožnati oktober je svetovni mesec 
osveščanja o raku dojk, ki je 
najpogostejša oblika raka pri ženskah.  
• V Sloveniji vsako leto za rakom 
dojk zboli skoraj 1300 žensk in okoli 
deset moških.  
• Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je 
odkrit dovolj zgodaj, zato je za 
zmanjševanje umrljivosti pomembno 
predvsem zgodnje odkrivanje bolezni in 

takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje.  
 

Namen rožnatega oktobra je osveščati širšo javnost o raku dojk 
in opozoriti na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni. 
 
Naše ponedeljkovo druženje smo zaključili s pesmijo Cirila Zlobca 
Razlogi so, ki jo je posvetil hčerki Varji. 
 
  
 Razlogi so  
 

Čeprav nam jih življenje sproti ruši,  
razlogi so: ko tonemo v temo, v obup, 
se nam na temnem nebu v duši  
kot severnica v kažipot prižgo.  
Preveč teme se v nas je usedlo z leti,  
prekrilo naš otroški kam in kod,  
samo nazaj je treba se ozreti,  

do svojih bosih nog spet najti pot.  
Razlogi so, čeprav oko morda jih več ne uzre,  
ne ujame več uho, čeprav ob njih srce,  
od lepih sanj utrujeno, nič več ne vztrepeta.  
Razlogi za življenje so!  
Celo ko je življenja v nas vse manj in manj.  
(februar 2005)  
 

Petra Valjavec,  
Vodja SZNO enota Naklo 
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Razstava »Panjske končnice« v Domu starejših 

občanov Naklo 

 

V sklopu Tedna ljubiteljske kulture, s poudarkom na obeležitvi 
prvega svetovnega dneva čebel, je KUD LIK Naklo organiziralo 
lani na vrtu Doma starejših občanov v Naklem slovesno zasaditev 
slovenske avtohtone jablane Paplerjev bobovec. Letos je bil 
Paplerjev bobovec zasajen na posestvu Biotehniškega centra 
Naklo. Jablana Paplerjev bobovec je z zasaditvijo postala tudi 

simbol umnega gospodarjenja, ljubiteljske kulture in lokalnega 
povezovanja. 

Lanskega junija je KUD LIK Naklo v sodelovanju z Domom 
starejših občanov Naklo, Zvezo kulturnih društev Kranj in Občino 
zasadilo na vrtu Doma avtohtono slovensko jablano Paplerjev 
bobovec, ki je tudi za čebele privlačno medonosno drevo v času, 
ko cveti. Takrat še nismo vedeli, da bo letos 20. maj razglašen 
za Svetovni dan čebel. Pred pol leta pa je o tem že bila objavljena 
prva novica. Zato se ni bilo težko odločiti, da bo vsebina naše 
letošnje razstave v znamenju čebel oziroma čebelarstva. Najprej 

smo v tem smislu v sobi delovne terapije postavili fotografsko 
razstavo, za katero je fotografije od čebel na cvetju, zanimivih 
čebelnjakov, opravil in predmetov v čebelnjaku do točenja medu 
prispevalo več avtorjev.  

Drugo razstavo v Domu starejših Naklo »Panjske končnice« je 
Društvo LIK Naklo odprlo 14. junija. To je bila razstava poslikanih 
deščic v merah starih panjskih končnic s starimi motivi, nekaj pa 
tudi z novo ustvarjenimi. Na otvoritvi je bilo zelo veselo 
razpoloženje, ki ga je pomagal ustvarjati tudi neutrudni 

naklanski harmonikar Brane Fister. Ob igranju znane Slakove 
pesmi Čebelice se je zaslišalo, da s petjem sodelujejo tudi 
nekateri stanovalci. Po končanem kulturnem programu smo vsi 
skupaj poskusili domače medenjake in naklansko pito iz Gostišča 
Pr´ Kovač. 

Panjske končnice so slikali odrasli slikarji in še skupina Mladi 
talenti. V slednji deluje osem do deset osnovnošolskih učencev, 
s katerimi smo se spomladi z velikim navdušenjem lotili poslikave 
lesenih deščic. Za poslikavo so bili izbrani motivi iz ohranjenih 

http://www.gorenjskiglas.si/article/20180528/C/180529813/1121/1038/zasadili-paplerjev-bobovec
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panjskih končnic. Posnemali smo poslikave na redkih originalnih 
panjskih končnic, saj smo imeli dostop do kar bogate zasebne 
zbirke originalnih panjskih končnic, od katerih je najstarejša 
stara čez 220 let! Fotografirali smo jih in namesto originalov 
sedaj na hodnikih Doma v Naklem visijo fotografije teh končnic. 
Za nekaj popularnih motivov pa so služile kot predloga fotografije 
iz literature o panjskih končnicah. 

Druga vrsta motivov pa je povezana z znano ljudsko pripovedjo 
o cesarju Francu Jožefu, ki je med vožnjo skozi Naklo ukazal 
ustaviti, da bi nekaj pojedel. V takratni Marinškovi gostilni in 
mesariji pa niso imeli cesarju ponuditi drugega, kot enih 
navadnih klobas. Vendar je cesar že po prvem zaužitem koleščku 
klobase vzkliknil: »Pa saj to ni navadna klobasa, to je kranjska 
klobasa!« Ta pripoved je omenjena tudi v znani in nagrajeni 
knjigi dr. Janeza Bogataja Mojstrovine s kranjsko klobaso. Motiv 
vsekakor sodi na razstavo v Naklem, v vas, kjer je kranjska 
klobasa dobila ime. 

Med odraslimi slikarji, ki so poslikali kar precej lesenih deščic z 
eno ali drugo vrsto motivike, je treba omeniti skupino osmih 

prelepih panjskih končnic, ki visi na steni TV sobe med obema 
hodnikoma v pritličju Doma. Naslikala jih je slikarka Mija Šubic 
Kramarič, ki je izbrala pri nas manj poznane motive končnic iz 
Koroške v Avstriji. Tudi zato so te končnice zares vredne ogleda. 

Alojzija Murn, KUD LIK Naklo 

 
 

Pomladek Rotary klub Kranj in Zg. Brnik 
 

 
Sonce ni bilo prevroče, saj smo pričakovali prihod nastopajočih 
mladih plesalcev in pevcev v hladu naših velikih kostanjev sredi 
zelenja, ptičkov, ki se spreletavajo in se oglašajo in vzdušje pred 
nastopom je bilo odlično. 
 
Prišli so z glasbo in plesom v oblekah slovenskih narodnih noš in 
ob veselju in plesu povabili tudi nekaj naših stanovalcev, kateri 
so se radi odzvali, saj se vsak, ki zmore rad razveseli in razvedri 
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z mladimi. Ko smo se naplesali in napeli, so nam mladi izvajalci 
ponudili še jagode iz domačega vrta in slastne marelice.  
 
Res so se potrudili in tisočkrat hvala za prijetno popoldne. 
Nazadnje pa vas iz hvaležnosti povabimo na veselo snidenje -  
še kdaj! 
 

P.M., stanovalka 
 
 

Slovo od prostovoljcev iz Osnovne šole 

Matije Valjavca Preddvor 

 
 
V juniju smo se poslovili od naših osnovnošolcev, ki gredo 
veselim počitnicam naproti. Z zaključkom šolskega leta se 
seznanjajo z življenjem, ki vsako leto zahteva več znanja, 
spoznavanja o bodočnosti, kateri hitijo naproti in odločitvami, ki 
sledijo. 
 
Moji dve deklici Špelca in Neli, sta bili prijetni, znali sta se 
pogovarjati in pravilno sta cenili in debatirali o delu in nedelu, 
kar se hitro opazi. Spoznala sem, da je naša mladina bistrega 
uma in prijazna ter da z razumom gleda naprej. Želim jim uspeha 
pri nadaljnjem šolanju, ki zahteva celega človeka. Naj jim uspe, 
saj življenje terja voljo in vztrajnost.  
 
Pa lep pozdrav in lepe počitnice ter nasvidenje jeseni. 

 
P. M., stanovalka 

 

 

Piknik s svojci 
 
 
V Domu mi je lepo. Avgusta bodo minila štiri leta od kar sem v 
Domu v Preddvoru. Ta čas je minul zelo hitro. Tu sem preživela 
lepe dni.  
 



 
 
 

12 

 

Rada pomagam osebju na oddelku, saj se s tem tudi sama 
zamotim in mi čas hitreje mine. Rada pletem, prebiram časopise, 
rešujem križanke. Lahko se sprehajam po parku, najraje grem 
po pločniku do križišča. Vesela sem, ko me peljejo v Stražišče, 
kjer sem rojena.  
 
V juniju smo imeli na dvorišču Doma piknik s svojci. Na pikniku 
je bilo okrog 250 ljudi. Nestrpno smo čakali začetka. In sta prišla 
- glasbenika Dua King, Andrej in Vine. Plesala sem rokenrol. Za 
kosilo so nam kuharji pripravili meso z žara in zelenjavo. Bilo je 

lepo, tudi vreme je bilo sončno. Zaplesale so plesalke s 
kavbojskimi plesi. Veselo je bilo do štirih popoldne. 
 
Upam, da bo v bodoče tudi tako lepo kot je sedaj in da mi bo 
zdravje še dolgo služilo.  

 
Matilda Pokorn, stanovalka 

 

 

Srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Domu 

dr. Janka Benedika v Radovljici  
 

 
Bistveni namen srečanja je bil ogled Čebelarskega centra 
Gorenjske v Radovljici. Ker smo imeli v kombiju še prostor, smo 
se ustavili še v Kranju in pridružili so se nam stanovalci iz 
kranjskega Doma.  
 
Naš kombi je kljub prometu kar hitro ubiral svojo pot in že smo 
se ustavili v Domu v Radovljici, kjer so nas veselo sprejeli. Čakala 

nas je kavica in dober gorenjski »štrudelj«. Pokazali so nam sobo 
za delo in zabavo. Vsak se ukvarja s priljubljenim ročnim delom 
– stanovalke in stanovalci kvačkajo, pletejo, izdelujejo lepe 
mandale, vse je delavno in »lepo jim je«. Ob kavici smo 
poklepetali in se seznanili z našim sporedom.  
 
Gospa Ksenja in gospa iz Čebelarskega centra Gorenjske sta nam 
razložili kako poteka delo in skrb čebelarja za pravilno 
vzdrževanje vsakega panja, ki ima na tisoče čebel delavk, od njih 
pa skupinica skrbi samo za matico. Seveda so v njem tudi troti, 



 
 
 

13 

 

ki so v panju neizbežni in nujno potrebni. Ne smemo se preveč 
približati vhodu v panj, ker so tam čebelice stražarke, ki čuvajo 
vhod pred raznimi sovražniki, kot so muhe in sršeni, ki naredijo 
pravo razdejanje in izropajo panj s sladkim medom. 
 
Izvedeli smo, da je strup čebel lahko tudi koristen. Pomaga nam 
pri revmatizmu, znižuje krvni tlak in holesterol. Predstavili so 
nam tudi izdelovanje satnic in nazadnje smo lahko iz koščka 
satnic naredili svečko.  
 

Doživeli smo pravo strokovno predavanje. V trgovini smo našli 
vse vrste slovenskega medu, razne vrste posušenega čajnega 
listja in različna darila. 
 
Povedali so nam reke o čebelah, eden od njih pravi: »Opravljamo 
svoje delo in čim manj pikajmo okoli sebe, da ne bo bolelo!« 
 
Bilo nam je lepo.  

P. M., stanovalka 
 
 

Izlet v Bohinj 
 

 
V četrtek, 13. septembra, smo šli stanovalci na izlet v Bohinj. 
Bilo nas je poln avtobus in to je šlo vse, kot bi včasih rekli - vse 
kar leze in gre. Naša Irma nam je s pomočjo njene iznajdljivosti 
dobila avtobus za invalide. To je bilo za nas nekaj posebnega, saj 
nismo vsi vedeli, da taki avtobusi obstajajo.  
 
Ustavili smo se pri cerkvici sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu, 

kjer smo prisluhnili zelo zanimivi razlagi o cerkvici tamkajšnjega 
župnika ter v Domu sv. Martina v Srednji vasi. 
 
 

Nekaj znamenitosti o cerkvi sv. Janeza krstnika ob 
bohinjskem jezeru 
 
Slikovita cerkvica sv. Janeza Krstnika je podružnica župnije 
Srednja vas v Bohinju. Stoji na vzpetinici ob Bohinjskem jezeru 
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in skupaj s kamnitim mostom predstavlja eno izmed največjih 
znamenitosti Bohinja. Zgrajena je bila že pred letom 1300 in 
predstavlja pomemben kulturno zgodovinski spomenik, zato je 
tudi spomeniško zaščitena 

V cerkvi najdemo 
različne sloge, od 
romantike do baroka. 
Zelo zanimiva je lesena 
glava Janeza Krstnika 
iz leta 1380, ki jo hrani 

Zavod za varstvo 
naravne in kulturne 

dediščine. 
Znamenitost cerkve so 
tudi freske, najstarejše 
so iz 13. stoletja. 
Naslikanih je tudi 
približno 72 različnih 

svetnikov in drugih motivov. V treh plasteh so na južni zunanji 
steni naslikani trije sv. Krištofi. Ta svetnik je zavetnik romarjev, 
popotnikov, voznikov, nosačev, splavarjev in čolnarjev.  
Posebnost cerkve je tudi baročni zvonik, ki je bil skupaj z vhodno 
lopo cerkvi prizidan v 18. stoletju. Znan je po dvojni čebuli, 
laterni ter strešni kritini s skodlami. V cerkvi so tudi trije leseni 
oltarji iz različnih obdobij 17. stoletja. Na tem območju so našli 
arheološke najdbe, ki izhajajo iz 1. do 5. stoletja po Kristusu. 
 
Beli hudič 
 

 

Na notranji strani slavoloka 
cerkve sv. Janeza buri domišljijo 
bel hudič, ki Kajnu sedi za vratom 
in mu prišepetava morilske 
naklepe. To posebnost si je z 
zanimanjem ogledal tudi 
znameniti francoski pisatelj Jean 
Paul Sartre, ko se je v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja mudil v 
Bohinju. 
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Profesorica Marija Cvetek, takrat še dijakinja, je njemu in 
njegovim spremljevalcem razkazovala cerkev. In ko so zagledali 
belega hudiča, so nekateri to barvo prisodili mitološkim 
prispodobam, drugi pa so ugibali, ali ni morda črna barva skozi 
stoletja obledela. Ko sem pripomnila, da bi potem obledela še kje 
drugje, so bili mnenja, da se je najbrž to tudi zgodilo, a drugje 
to ni tako zelo opazno kakor pri hudiču. 
 
Nad prizorom o Kajnu in Abelu, ki darujeta Bogu od svojega, pa 
je še en prizor iz 15. stoletja. To je sv. Jurij na belem konju, ki v 

viteški opravi s sulico prebada velikega zmaja. Ta se je zavalil na 
hrbet in se oklenil konjevih nog. Boj se odvija pod gradom, od 
koder ga s strahom opazujeta kralj in kraljica, ob vznožju hriba 
pa kleči Marjetica in moli za srečno rešitev.  
 
Na severni strani prezbiterija najdemo še enega zmajčka, ki ga 
sv. Marjeta drži v levi roki, zaviti v zeleno oblačilo. Vse te 
zmajske upodobitve zla – hudiča – so se oplajale tudi v 
bajeslovnem izročilu bohinjskega človeka. Tu se je srečevalo in 
združevalo z biblijskimi vsebinami in apokrifnimi legendami, ki 
so jih prinašali s seboj tudi upodabljajoči umetniki. Zato so ti 
mitološki motivi ključnega pomena za razmislek o domačem 
folklornem bajeslovju, ki se je skozi tisočletja prebijalo v današnji 
čas in prostor. 
 
Če se vrnemo k belemu hudiču in belemu zmajevemu repu 
(fragment na S notranji strani ladje), nas njuna belina nehote 
spomni na strah zbujajoča bela bohinjska bajeslovna bitja: bele 
žene, bêva (podobna Pehti), bela kača in končno beli Zlatorog. 
Če so ta bitja dobrohotna, jim belina njihove vrline še poveča, če 
pa utelešajo zlo, jih bela barva dela še strašnejše. V svetovni 
literaturi najdemo to simboliko utelešeno v Melvillovem Moby 
Dicku, strašnem belem kitu, ki je mornarje navdajal z grozo in 
jim naznanjal uničenje. 
(Prof. dr. Marija Cvetek: Bajeslovno izročilo v cerkvici sv. Janeza 
ob Bohinjskem jezeru.) 
 

https://www.janez-krstnik-bohinj.si/ 

 

 

Pripravila: IMM, stanovalka 
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Jesen življenja 

 
Spomladi, ko praznujem, 
znova se razveselim, 
ko odide mrzla zima, 
kakor travnik oživim. 
 
Vse cveti okoli mene, 
z mano vse se veseli, 
ne bojim se še jeseni,  
vsak jo enkrat doživi. 
 
Tudi jesen je lahko lepa, 
če bi znali z njo živeti, 
zdravja in miru nam Bog daj, 
pa lepo nam no na sveti. 

 
N. Ž., stanovalka 

 

 

Še vedno med nami 

 
Živeli so nekoč med nami, 
čez leta poreko ljudje, 
bili so dobre, blage duše, 
da malo takšnih danes je. 
 
In že zagledaš ga v daljavi,  
kako korak mu še hiti, 
saj res, to Lojzek, pohodnik je zvedavi, 

zdaj srečanja s teboj se veseli. 
 
Zaslišiš milo, nežno petje, 
to angelski glasovi so, 
bi rekel vsak, kdor ne poznal bi, 
da Daničin sopran je to. 
 
Potem se ti nasmehne Meri, 
dobrota, večni optimist, 
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gotovo dela ji ne zmanjka gori, 
saj tudi tam ni vse brez stisk. 
 
Pozdravijo te Jožica, Ivanka, Slavi, 
glej, kakšno živo upanje! 
Do zadnjega! Saj, kaj se pravi, 
da tarnale bi, jokale … 
 
Zdaj še Karlinca prismehlja se, 
s pogledom vdanim vse pove, 

kako življenje v Domu lepo 
za skromne in preprosto je. 
 
Potem ko Katica prikaže  
s prelepim prtom v naročju se, 
nevidne roke stkejo vzorec 
življenja, ki dobrotno, večno je. 
 

Milena Rozman, prostovoljka 
 
 

»Ko les zaživi« - razstava rezbarja Petra Gučka 

v Domu starejših občanov Preddvor Enota Naklo 
 
 
Ko stopi človek v jesen življenja, ima skoraj vsak v podzavesti še 
kakšno ustvarjalno delo. Več razmišlja in spoznava samega sebe.  
 
Vsak ima dane naravne sposobnost, ki si jih niti ne zaveda, 
včasih kar rečemo, da mu je bilo položeno v zibko, da ustvarja 
projekte, ki so skriti v njegovi podzavesti. Človek je rojen za to, 

da ustvarja, da dela, če pa v delu najde še svoj hobi, je 
zadovoljstvo popolno. 
Oblikovanje lesa ima nešteto možnosti. Ko primemo poleno, ga 
vržemo na ogenj in pogori. Ko ga prime rezbar, nastane 
umetnina. Pomembno je, da ima vsak svojo domišljijo, da že ob 
obliki in barvi lesa vidi svoj izdelek. Ni važno, kakšen izdelek 
delamo, pomembno je, da ga delamo z veseljem in da se v njem 
čuti duša in srce. Ne čas in ne denar nista gospodarja pravemu 
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rezbarju. Želja, da bo izdelek tak, kot si ga je zamislil, je vodilo 
njegove ustvarjalnosti. 
 

Peter Guček se je leta 2006 upokojil 
in rodil se je nov umetnik. Iz ročnega 
orodjarja se je prelevil v odličnega 
rezbarja. Rezbarski krožek v Trzinu 
ga je usmerjal na novo življenjsko 
pot. Po določenem številu izdelkov, v 
petih letih je pred strokovno komisijo 

zagovarjal izdelavo le-teh in s tem 
pridobil certifikat – listino z nazivom 
rezbar. Peter si je tako za jesen 
življenja pridobil še en poklic. 
 
Rezbarjenje je umetnostna obrt, ki 
pri Petru izhaja iz njegovih ročnih 
spretnosti. Ima izreden talent in 
navdušenost. Vsaka podoba se 

najprej oblikuje v glavi, izhaja pa iz njegove duše. Ideje dobi v 
naravi. Še posebno se prilagaja gozdnim koreninam, ki jim doda 
ustrezen motiv, ki ohranja vse naravne oblike materiala in 
ustvarja usklajeno sožitje narave in njegove ustvarjalnosti. Še 
posebno ga navdušujejo lovski motivi; od živali jelen in konj, 
sakralni izdelki, rože, skoraj vse, kar je značilno za naravo.  
 
Na vsakem koraku v njegovem toplem in mirnem domu Pod 
slemenom 24 v Križah pri Tržiču se srečamo z njegovimi deli. 
Reliefi, kipi, sklede, celo gobe in drugi sadeži. V njegovih rokah 
les ponovno oživi, dobi nove, umetniške vrednosti. Že več kot 
100 različnih izdelkov so ustvarile njegove roke. Za zahtevnejše 
izdelke je potrebno tudi do dvesto ur dela, vsak dan je po nekaj 
ur v svoji delavnici.  
 
Les je njegov prijatelj v prostem času. Lahko rečemo, da je 
njegovo ustvarjalno življenje ob lesu. Čas mu ni pomemben, 
zadovoljen je, ko ustvari skulpturo takšno, kakršno si je zamislil. 
Vsak izdelek dobi tudi kakor ob rojstvu svoje ime. 
 

https://maps.google.com/?q=Pod+slemenom+24+v&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pod+slemenom+24+v&entry=gmail&source=g
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Na vprašanje katero ustvarjeno 
delo mu je najbolj pri srcu, se je 
globoko zamislil. Vsak izdelek je bil 
narejen z ljubeznijo in prav vsak 
mu je ostal v srcu. Na koncu se je 
le odločil za kip poročnega para, ki 
ga je podaril sinu za poročno darilo, 
in jaslice, za katere je že izdelal 45 
figur in jih še vedno dopolnjuje. 
 

Peter Guček se ukvarja z 
rezbarstvom šele slabih 12 let, 
vendar njegova dela izdajajo 
vrhunske podobe, tako v izbiri 
motiva kot v kvaliteti izdelave. V 
teh letih je že sodeloval na 45 
skupinskih razstavah, v Sloveniji in 
Avstriji. Pripravil je že 18 
samostojnih razstav. 
 

 
Ko si človek po upokojitvi najde pravo zaposlitev, potem se odpre 
nov smisel življenja. Ni dolgočasja in slabe volje, Peter Guček si 
je našel svojo pot. 
 
Izdelki iz lesa so zelo priljubljeni starejšim občanom, zato rezbar 
Peter Guček pripravlja predstavitev, več kot 40 zanimivih del, v 
Domu starejših občanov Preddvor, enota Naklo.  
Razstava bo na ogled od sredine oktobra do konca leta 2018. 
 

 
Zapisal in fotografiral 

Lado Srečnik, amaterski raziskovalec. 
 

__________________________________________________ 
 

 

Prisrčno vabljeni na predstavitev g. Petera Gučka  
ob postavitvi razstave »KO LES ZAŽIVI«,  
ki bo v ponedeljek, 22. oktobra, ob 10.30  

v delovni terapiji enote Naklo. 
__________________________________________________ 
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Človekova moč – čustvena zrelost 

 
 

Od kod moč Martinu Krpanu, ki je bil nevešč bojevanja, bil slabo 
oborožen, le s sekiro, a tak skromen premagal krepkega -
izurjenega dobro oboroženega Brdavsa – kraljevskega plačanca? 
Le od kod mu moč in spretnost, da je obvladal tega premočnega 
silaka? Po izgledu je bil fizično sicer šibkejši, »kmetavz«, kot ga je 
Brdavs podcenjeval in preziral, čeravno je videl kako lahkotno in 
spretno je prestavil svojo kobilico. Prisotna je bila, v tem primeru, 

čustvena zrelost – znak pripadnosti. Krpan je šel v boj z osebnim 
čutom, Brdavs pa brez zavestne zavzetosti, le kot plačanec. Tako 
je zatorej iluzija misliti (pri tem dogodku tudi celo zelo očitno), da 
bo denar čudežno učinkoval, čeprav je poznan namišljen rek: 
»Denar je sveta vladar«.  
 
Res, denar vedno deluje, toda le pogojno, pomembnejša je 
človekova domišljija: 
- kakšen je cilj – smisel; 
- v kakšno zvezo se spravlja; 
kajti človeku nič ne pomaga, če nima sam v sebi uvidevnosti po 

kateri naj se ravna. Ni odločilna telesna podoba, ampak notranja-
duševna o samemu sebi. Ključ do človekove osebnosti, njegovega 
ravnanja je duševna podoba o sebi, saj vsak posameznik po svoje 
razmišlja, po svoje oblikuje in uresničuje. Dejstvo je tudi: »Moč se 
v slabotnosti izpopolnjuje – človeštvo napreduje ob napakah!« Te 
so neumorne, vedno prisotne nadzornice in svetovalke. Ob njih je 
človek: »samemu sebi svetovalec«. Vendar pa, za nepriljubljenost, 
svoje neuspehe, ljudje dolžijo okolico, ne zavedajo se, da je vzrok 
za odvratnost, za neuspeh (isto tudi uspeh ali priljubljenost) edino 
le v osebnosti sami. Denar je seveda potreben (a je treba vedeti 

kaj si vsakdo ob njem predstavlja, v kakšno zvezo ga spravlja z 
življenjem, kakšen smisel in cilj polaga v življenje z njim), 
vsekakor pa je človekova domišljija odločilnejša.  
  
Na človekovo moč vpliva še več objektivnih in subjektivnih 
dejstev: 
- zrelost - čustveno zrel človek je dostopen, živi z bližnjimi v miru; 
- miroljubnost, vedno se umakne pred razlogi; čustev in strahov 
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ne sprašuje za mnenje, ker te podcenjujejo lastne moči in peljejo 
v nepravilno presojo; 
- čustva - dobra, so odraz zrelosti človeka, da jih nadzira, 
obvladuje razum, odloča o pametnem-resničnem ali zmotnem. 
Čustvena zrelost pomeni ravnovesje med razumom in čustvom, 
ujemanje s hladno-krvnostjo in toplino srca za pravilnost, 
dobrotnost - polnost življenja. Čustveno zrel človek zna živeti z 
bližnjimi miroljubno. Etika pa, kot krepost terja 
samoobvladovanje, sicer spoštovanja-sožitja-poštenosti ni, čeprav 
s trmasto-vzvišenim ni lahko zobati; vsakdo pač mora za ščepec 

popusti, jeza nima mesta, prevladovati mora zdrava pamet; 
- morala; doslednost celo v skrajni stiski, kajti »še huje bi lahko 
bilo«, zlasti ob ovirah, neuspehu, dvomu, obupu, strahu; čeprav 
naprej ne gre - si ne upaš, ker je negotovost in ogroženost 
prevelika. Modro: »na poti prizadevanj do cilja je treba ukalkulirati 
težave kot nekaj samoumevnega«. Tako se laže prenese polom, in 
resnici na ljubo, ima ta lahko celo dobre lastnosti. Pokaže se boljša, 
odskočna varianta, človeka vzdrami, sem sodi tudi morala kot moč 
– kar je več kot uspeh sam. In neuspeh, ta je lahko izvir do novega 
uspeha; 
- poštenost; korekten obzir do drugih je pot do uspeha, 
spoštljivosti, mirni vesti. Ta stoji nasproti krivičnosti-zavisti. 
Poštenost napolnjuje človeku dušo z globljimi – močnimi doživljanji 
sreče; 
- subjektivna notranja zbranost, zavedanje o lastni osebnosti: »da 
vem, kdo sem, kaj hočem, da prav delam, da hočem postati – jaz«. 
Sami sebi si moramo dopovedati, se prepričati o lastni korektnosti 
in takoj sporočiti duši, da dosežemo zbranost in notranjo 
pomirjenost.  
In prav tu se odraža največja moč in čustvena zrelosti človeka. 
 

 

Vir: dr. A. Trstenjak, Človek samemu sebi  
 

Izbral: Peter L., stanovalec 
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Kostanj 
 
 

Narava nam tik pred zimo ponuja kostanj, pravi jesenski plod, ki 
je hkrati eden od simbolov tega letnega časa. Hranilne snovi in 
aktivne sestavine kostanja krepijo krvni obtok in nam pomagajo 
v prehodnem obdobju, ko se organizem prilagaja na čedalje 
hladnejše vreme. 
 

Domači kostanj je 

kultivirana sredozemska 
rastlina, ki je zelo razširjena 
tudi na Slovenskem. 
Poznamo tudi oplemenitene 
sorte kostanja, marone, ki 
so značilni za toplejše kraje, 
kjer prirejajo prireditve, na 
katerih predstavljajo široko 
paleto kostanjevih jedi in 
poslastic. 

 

Kostanj zori oktobra in novembra, njegov plod je značilne rjave 
barve, brez vonja, bleščeč, okrogle ali ploščate oblike, shranjen 
pa je v bodičastem ovoju. Ovoj pod bodečo lupino skriva od 
enega do tri plodove 
 
Glavna sestavina kostanja je škrob, ki ga je v surovem plodu 
približno 44 odstotkov. Poleg tega kostanj vsebuje sladkor ter 
približno 4 odstotke beljakovin in 2 odstotka maščobe. Bogat je 
z vitamini skupine B (B1, B2 in B6) ter minerali (kalcij, kalij, 
magnezij in fosfor). Sto gramov plodu vsebuje približno 213 kcal. 

 
Kostanj torej vsebuje veliko ogljikovih hidratov in malo maščob. 
Kostanj, ki ga jemo bodisi pečenega bodisi kuhanega, je hranljiv 
in okusen vmesni obrok, zaradi blagega in rahlo sladkega okusa 
pa je še posebno priljubljen pri otrocih. Kostanj je s svojo obliko 
in barvo primeren tudi za dekoracijo, saj z njim pričaramo 
jesensko vzdušje. Zaradi posebnega okusa in arome je kostanj 
odlično dopolnilo prehrani, saj osveži in obogati jesenki in zimski 
jedilnik. 
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Zaradi visoke vsebnosti škroba je iz kostanja mogoče izdelati 
moko, ki jo uporabljamo samostojno ali pa jo zmešano z moko 
iz drugih žitaric. Kostanjeva moka je primerna za pripravo peciva 
in kruha. Kostanj najpogosteje uživamo v obliki pireja ter kot 
dodatek jedem in juham. Seveda pa ne gre brez kostanjevih 
sladic: od kostanjevih kock do tort in sladoledov. Zamrznjen je 
na voljo vso zimo, zato je v rabi tudi za pripravo božičnih in 
novoletnih kolač. 
 

Kostanj je mogoče kombinirati tako s slanimi kot sladkimi jedmi. 
Pečen kostanj v nasprotju s kuhanim neustavljivo privlači s 
svojim vonjem, s čimer jeseni mestnim ulicam podeli poseben 
čar. Le kdo se lahko upre sveže pečenim vročim maronom? Toda 
tako kot pri vseh drugih živilih, ki vsebujejo veliko ogljikovih 
hidratov, je tudi pri kostanju in kostanjevih sladicah potrebna 
zmernost. 
 
Tradicionalna kitajska medicina priporoča kostanj kot hrano in 
zdravilo. Hrano naj bi izbirali v skladu s svojim zdravstvenim 
stanjem in z letnim časom. Tako jeseni prehajamo na hrano, ki 
greje. Kostanj je po naravi topel, po okusu sladek, krepi želodec 
in ledvice, torej organe, ki so jeseni in pozimi "energetsko 
šibkejši". 
 

Vir: www.viva.si/Zdrav-na%C4%8Din-prehrane/3024/Kostanj 
 

Pripravila: IMM, stanovalka 
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Spisi učencev 

Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Trije kamni 
 
Naša družina, ki jo poleg mene sestavljajo še mama, oče in 

moja sestra, živi blizu temačnega gozda. 

Nekega poznega večera sem se odpravila na sprehod. Bila 

je čista tema. S seboj sem imela svetilko. Prišla sem že globoko 

v gozd. Naenkrat je svetilka ugasnila. Ničesar nisem videla. 

Nenadoma sem zaslišala čudne zvoke in šumenje listja. 

Prestrašila sem se. Hotela sem steči iz gozda, vendar nisem 

vedela, kje sem, saj nisem videla ničesar. Šumenje listja ter 

čudni zvoki so me mikali, zato sem sledila šumenju. 

Mojo družino je zelo skrbelo zame, saj je bilo že pozno 

ponoči, mene pa še ni bilo domov. Telefon sem pozabila doma, 

zato nisem mogla poklicati nikogar. 

Ko sem bila že čisto blizu šumenja, sem naletela na zid. 

Lahko sem slišala, kako tik za njim nekaj šumi. Ko sem udarila 

po njem, se je nenadoma začel počasi odpirati. Na drugi strani 

pa ni bilo ničesar. Nato sem zagledala nekaj, kar se je premikalo 

po tleh. Bili so trije navadni kamni. Zelo sem bila razočarana, da 

sem se izgubila samo zaradi treh kamnov. Ko sem že hotela oditi, 

sem začutila tresenje tal. Obrnila sem se in opazila, da kamni 

oddajajo vijolično svetlobo. Približala sem se jim. Enega sem 

vzela v roko in v njem zagledala na milijone drobcenih draguljev. 

Enega sem prijela in se znašla na velikanskem zemljevidu, ki je 

kazal pot do mojega doma. 

Nenadoma so trije kamni spregovorili. Povedali so mi, da jih 

že dolgo išče ženska, ki jih želi uporabiti za nakit, vendar pa so 

oni radi svobodni in radi pomagajo vsakemu v tem gozdu, ki se 

izgubi. Prosili so me za pomoč. Pomagala naj bi jim zaustaviti 
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žensko, ki jih želi imeti za nakit. Pokazali so mi pot do doma, jaz 

pa sem jim obljubila, da jih bom kmalu obiskala in jim pomagala. 

Mojega prihoda domov so se vsi razveselili, hkrati pa so bili 

jezni name. Po večerji sem šla kmalu spat, saj sem se hotela 

zjutraj zgodaj zbuditi in oditi v gozd. Zjutraj sem se tiho splazila 

iz hiše. Ko sem prišla do zidu, sem udarila po njem in zagledala 

kamne, ki so me veselo čakali. Povedali so mi, da v bližini čutijo 

žensko. Za hip sem se obrnila proč, pa so kamni že izginili. 

Vedela sem, da jih je vzela ženska.  

Odšla sem domov, kjer sem sestavila načrt, kako jih rešiti. 

Spomnila sem se na vijoličast prah, ki so mi ga izročili. Povedali 

so mi, da bom z njegovo pomočjo lahko videla, kje so. Ugotovila 

sem, da so na nekem letalu. To je bilo last ženske, ki se je hotela 

polastiti raznih dragocenih stvari za nakit. Z očmi sem spremljala 

letalo, ki je nenadoma pristalo v bližini naše vasi. Odhitela sem 

tja in zagledala žensko, ki je nameravali razbiti kamne, da bi iz 

njih dobila dragulje. Ustavila sem jo, pograbila kamne in stekla 

proč. Ko me je poskušala ujeti, se je spotaknila, padla in močno 

potolkla. Tako so bili kamni rešeni. 

Večkrat obiščem svoje tri kamnite prijatelje. Žensko pa 

morda še danes bolijo noge od padca, če ni že umrla.  

 

Lina Buhaj, 6. a 

 

 

Kužek in čudežni robčki 

 

Pred nekaj leti smo se z družino odpravili na Florido. Vse 

potrebno za potovanje smo zložili v kovčke in se odpeljali do 

letališča. Skoraj smo zamudili letalo, ker sem se jaz zatopila v 

srčkanost zavetiščnega kužka, ki mi je prišel nasproti. Ko smo 

leteli proti Floridi, mi misel nanj ni in ni hotela iz glave. Prikazal 

se mi je v sanjah in sedel v naročje. 
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Medtem ko sem spala, smo prišli do naše nove hiše. Bila je 

obdana z rožami bele in roza barve, fasada je bila srebrno 

obarvana, čudežnega vrta pa nikjer. Sosedje so govorili, da se 

prikaže le ob polnoči. 

Zbudila sem se za kosilo. Medtem ko sem hodila po 

stopnicah, sem zaslišala pasji lajež. Brž sem stekla po stopnicah 

in odprla vrata. Pred menoj je sedel kuža, prav tak kot v sanjah. 

Njegova dlaka je bila svilnato rjava. V gobčku je držal pisemce, 

ki je bilo namenjeno meni. Ko sem ga odprla, je kužek 

spregovoril. Rekel je, da je v bližini hiše skrit nenavaden zaklad, 

ki izpolnjuje želje.  

Naslednji dan, malo pred vzhodom sonca, sva se odpravila 

na vrt z labirintom. Videl se je samo curek vode, ki je označeval 

mesto, kjer je stal zaklad. Skupaj sva se podala v labirint. Bil je 

poln pasti, a s kužkom sva premagala vse ovire. Prišla sva do 

zaklada - skrinje. V njej sva našla čudežne robčke raznih barv, 

potiskane s cvetličnimi vzorci. Poleg njih je ležalo še svetlo 

vijolično pero, posuto z dragimi kamni. Prijela sem robček in nanj 

zapisala željo. V trenutku se mi je izpolnila.  

Sonce je že sijalo, ko sva prispela do vhodnih vrat naše hiše. 

Brž sva stekla po stopnicah do moje sobe. Mimogrede sem 

pokukala v spalnico staršev. Oba sta še spala tako trdno, da ju 

niti jedrska eksplozija ne bi mogla zbuditi. V sobi mi je kuža dejal, 

da je opravil svojo nalogo z odliko, žal pa je moral tudi oditi. S 

težkim srcem sem se poslovila od njega.  

Naslednje jutro je na moji mizi ležal obesek s sporočilcem: 

"Če me boš potrebovala, primi obesek in prikazal se bom." 

Od zdaj naprej bom imela prijatelja in čudežne robčke 

vedno ob sebi, kamor koli se bomo preselili. 

 

Živa Naglič, 6. a 
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Pozabljen čas - 42. del 
________________________________________________________________ 

 

 

Jana je ravno govorila z Ano. »No, kako si sestrica?« »Nič 
posebnega! Vzeli so mi cel kup krvi, da bodo delali preiskave. 
Skušajo mi ustaviti krvavenje. V glavnem ležim, ker sem še 
vedno priklopljena. Ali je mami prišla domov?«  
»Ja, je, kasneje te bo poklicala. Veš, da je tudi Simon doma na 
počitnicah. Kar za en mesec je prišel. Jutri se oglasim pri tebi. 

Mogoče pride tudi Simon. Nič sigurnega ne morem reči! Lepo spi 
in odpočij si! Lahko noč!«  
 
Zdaj se jima je že mudilo. Jera je klicala k večerji. Počasi so se 
vsi zbrali. Simon je zmolil molitev pred večerjo. Jedli so in se 
pogovarjali o marsičem. Simon je pripovedoval, kakšen je 
delovni dan. Sami kuhajo, perejo, likajo. Včasih sploh ne vem, 
kako hitro mine dan. Drug drugemu so postavljali različna 
vprašanja. Prijetno je bilo. Kmalu je Simon odšel v sobo. Kot je 
rekel, ima še nekaj obveznosti. Jana in Jure sta pa rekla, da 

imata nekaj dela še v kokošnjaku. Potem pa sta šla malo sedet 
na vrt na klopco, ker se morata še veliko pogovoriti. Vsi so se 
strinjali, odšli so vsak po svoje. Hitro sta opravila delo v 
kokošnjaku. Saj je bil to le izgovor, da sta odšla.  
 
Šla sta po stezici preko vrta, proti gozdu. Jana je malo nerodno 
stopila. Jure je priskočil in ji podal roko. Ko je bila na varnem, 
roke ni umaknila. Čisto tiho, z roko v roki, sta hodila skozi topel 
večer. 
»Ali greva v gozd? Jaz ne bi šla, me je kar malo strah.«  

»Kakor želiš, greva nazaj do klopce v vrtu.«  
»Kar obrniva se!«  
Tako sta bila zatopljena v pogovor o kokošnjaku, da nista videla 
vaške opravljivke Mice, ki je nekaj šarila po sosedovem zelniku. 
Verjetno je »nabirala« solato, saj sama ni imela vrta, pa tudi delo 
ji ni dišalo. Videla je Jano in Jureta, ki sta se z roko v roki 
sprehajala po poljski poti. Potuhnila se je za prekle s fižolom in 
si rekla: »Poglej, poglej, Zalokarjeva dvojčica in njihov delavec. 
Jutri bom imela spet dobre novice! Ha, ha!«  
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Sprehajalca sta prišla do klopce v domačem vrtu. Sedla sta in še 
kar klepetala. Jure je poiskal dekletovo roko. Ni mu jo je 
umaknila.  
»Kaj pa ti misliš. Ko boš imel diplomo, nas boš zapustil in odšel 
v dolino.«  
»O tem sploh ne premišljujem. Pri vas sem srečen, nič mi ne 
manjka, le nekaj mi leži na srcu in moram ti povedati.« 
»Kaj pa je tako važnega? Res močno upam, da mi ne boš 
povedal, da odhajaš,« se je ustrašila Jana.  
»Ali ne čutiš, da se z menoj nekaj dogaja? Jana, zelo te imam 

rad, ne morem več živeti brez tebe! Zaljubljen sem vate! 
Verjetno ne bi smel, a te vseeno vprašam, ali bi bila moje dekle? 
Drugega nimam, kot pridne roke, narejeno šolo in nekaj 
prihrankov. Vem, da je to malo, proti tebi, ki boš dedinja velike, 
lepe in dobrostoječe kmetije. Ampak, srce me ni ubogalo, ko sem 
si na začetku spoznanja dopovedoval, da sem premalo zate.«  
 
Nastala je tišina, Juretu je tolklo srce, da je imel občutek, da ga 
slišijo do srede vasi. Prav tako se je tudi dogajalo z dekletom. 
Premišljevala je ali naj mu pove resnico ali se mu zlaže. Ne, da 
bi se zavedala, mu je izpovedala svoja čustva.  
»Veš, Jure, tudi jaz sem se zaljubila vate, ne vem točno kdaj, a 
vem, da midva spadava skupaj. Ob tebi se počutim varna, s teboj 
rada delam. Že veliko noči nisem spala, ko sem premišljevala, 
kaj bo potem, ko diplomiraš. Ko se ozrem v tvoje lepe modre oči, 
se mi zdi, da sem kot omamljena. Ko si hodil k stricu in teti, sem 
premišljevala ali ne greš obiskat kakšno dekle. Kmalu sem 
ugotovila, da to ni res. Potem pa tisti tvoji, kot sapa, nežni 
poljubi!«  
»Draga moja, sploh ne veš, da sem ob teh tvojih besedah 
neskončno srečen. Ali boš res moje dekle?«  
Brez besed sta se objela in poljubila, kot bi ta dogovor s tem 
potrdila.  
»Imam pa eno prošnjo! Preden domačim povem, da sva par, bi 
te prosila, da še malo potrpiva. Nad našo hišo je zdaj polno 
oblakov. Počakajva vsaj toliko časa, da bomo vedeli, kaj je z Ano 
in da ti diplomiraš!«  
»Seveda, seveda, počakala bova, da bo šlo naše življenje bolj po 
starih tirih. Upam pa, da mi boš dovolila kakšen objem in skriven 
poljub?«  
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»Seveda! Le nekaj časa bova še previdna!« Jana se je stresla. 
»Ljubica te zebe?«  
»Ne, le čudno senco sem videla, ki je tekla preko polja. Mislim, 
da je bila ženska. Jure, nekdo naju je videl! Boš videl, da bo o 
najinih objemih in poljubih vedela že vsa vas.  
»Nič hudega, bova pa priznala, da sva par.«  
»Koliko je že nocoj ura? Poslušaj, v zvoniku bije. Mislim da je 
deset! Pojdi, Jure greva domov!« 
Še objem in poljub in sta šla. Doma so že vsi spali, zato nihče ni 
videl, kdaj sta prišla. Hitro je bilo jutro, Jure pa še ni spal. Vso 

noč je premišljeval, kako srečen je, da ga ljubi Jana, v katero se 
je zagledal, ko jo je prvič srečal v gozdu. To je bilo takrat, ko je 
šel vprašat k Zalokarju, če bi ga vzeli na kmetijo za pomoč pri 
delu. Zdaj pa bosta par in v najkrajšem času tudi mož in žena. V 
mislih si je zamišljal, kako bosta živela.  
Zgodaj je vstal, da bi opravil svojo jutranjo zadolžitev v hlevu. 
Ko je prišel v kokošnjak, je Jana že krmila kokoši. Pozdravila sta 
se, ugotovila, da sta sama, se hitro objela in poljubila. Nato sta 
opravljala delo, kot se ne bi nič zgodilo. Le njune oči so od sreče 
žarele.  
»Jana, saj nisi pozabila, da greva danes v Ljubljano?«  
»Seveda ne! Ti na zagovor diplome, jaz pa k Ani. Dopoldne bom 
še telefonirala dr. Petričevi, da jo vprašam, kako se drži Ana in 
kaj ji lahko nesem. Veš, da me zelo skrbi za sestro? Kako bom 
preživela, če jo izgubim?«  

(Se nadaljuje.)                                                           Olga M. Kepic 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Prisrčno pozdravljeni: ga. Frančiška Jožica Počkaj, g. Franc Burgar,  
ga. Helena Tomšič, v enoti Naklo g. Vladislav Pečarič, ga. Vida Jereb. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Poslovili so se: ga. Cecilija Potočnik, g. Alojz Ravnihar, ga. Jelka Milaković,  
ga. Marija Logar, v enoti Naklo ga. Ljudmila Mitkovski, g. Borislav Tkačik,  

g. Stanislav Tonkli. 
__________________________________________________________________________________________ 
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VODORAVNO 

6. skakalec 

7. Drago Jančar 

8. prvak, as 

9. zlato jabolko, primorski sadež 

13. tisočinka litra 

 

NAVPIČNO 

1. hrvaška pevka Josipa 

2. enajsto ozvezdje živalskega kroga 

3. žuželka, ki živi na travniku 

4. tehtnica 

5. sebičnost 
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16. skandinavska država 

18. kis 

20. vrtenje okoli osi 

22. kilometer 

23. dodatek k pogodbi 

26. Bogdan Novak 

27. kirurški nož 

28. pripadnik oligarhije 

10. človek, ki nagnjen h kraji 

11. omilitev obveznosti (davčna) 

12. nekdanja italijanska valuta 

14. sprevod trgovcev ali romarjev 

15. zvijača, prevara 

17. Alberto Tomba 

19. atletska disciplina 

21. Andraž Hribar 

24. morska riba 

25. Zoran Predin 

29. glavno mesto Italije 

 
Križanko je sestavila stanovalka Ivana Marinšek  

v okviru računalniških uric s prostovoljcem Janezom Pušavcem 

 

 

Utrinki s praznovanja70 - letnice Doma starejših občanov Preddvor 

 

Zahvalna maša, 14. september  
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Koncert ansambla Beneški fantje, 22. september 

 
Osrednja prireditev, 27. september 
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Aktivnosti in dogodki v oktobru 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 
 

------------------------------------------------------------------- 
GLASBENE URICE z Aleksandro Gartnar 

sreda, 3. oktober, ob 11.00 v delovni terapiji  

sreda, 17. oktober, ob 11.00 v delovni terapiji 
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__________________________________________________ 

NASTOP Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo 
četrtek, 4. oktober, ob 15.30 v jedilnici 
__________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA Modro brati in kramljati z Mileno  
Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
sreda, 10. oktober, ob 10.30 v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA –  

Ambasadorji nasmeha 

četrtek, 11. oktober, ob 10.00 na oddelku G0  

četrtek, 25. oktober, ob 10.00 na oddelku G1 

__________________________________________________ 
MAŠA  
petek, 12. oktober, ob 10.30 v dnevnem prostoru v 2. nad. ND 
__________________________________________________ 
DAN RDEČEGA KRIŽA  
ponedeljek, 15. oktober,  
ob 10.00 v dnevnem prostoru ND 2. nadstropje - peka piškotov 
za brezdomce z učenci OŠ Preddvor v okviru akcije Drobtinica,  

ob 16.00 v jedilnici - prireditev v organizaciji Območnega 
združenja RK Kranj  
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
sreda, 17. oktober, ob 13.00 v dnevnem prostoru ND 

__________________________________________________ 

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
sreda, 17. oktober, ob 14.00 na oddelku G1 in G2 
__________________________________________________ 
KOSTANJEV PIKNIK z učenci 2. razreda OŠ Preddvor 

četrtek, 18. oktober, ob 10.30  
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 22. oktober, ob 14.30 v 3. nadstropju ND 
__________________________________________________ 

KRIŽANKA s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo 
četrtek, 25. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
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Aktivnosti in dogodki v oktobru 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  
------------------------------------------------------------------------------ 
 

TOMBOLA 
torek, 2. oktober, ob 9.30 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
MAŠA 

četrtek, 4. oktober, ob 10.30 v kapeli enote Naklo 
__________________________________________________ 
BRALNA SREČANJA Modro brati in kramljati z Mileno  
Enci iz Mestne knjižnice Kranj 
ponedeljek, 8. oktober, ob 10.30 v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA – Tačke  

Pomagačke 

torek, 9. oktober, ob 10.30 v delovni terapiji 

__________________________________________________ 
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
ponedeljek, 15. oktober, ob 10.30 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
OBISK V VRTCU MLINČEK v okviru SIMBIOZE GIBA 
torek, 16. oktober, ob 10.00 v vrtcu Mlinček 
__________________________________________________
DAN RDEČEGA KRIŽA - prireditev v organizaciji Območnega 
združenja RK Kranj  
torek, 16. oktober, ob 16.00 v avli enote Naklo 
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__________________________________________________ 
SIMBIOZA GIBA - jutranja telovadba »1000 gibov« s 
članicami Društva Šola zdravja, skupina Lastovke Naklo 
četrtek, 18. oktober, ob 9.00 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
KOSTANJEV PIKNIK z otroci iz vrtca Mlinček in 
harmonikarjem Zlatkom 
petek, 19. oktober, ob 10.00 
__________________________________________________ 
PREDSTAVITEV REZBARJA ob postavitvi razstave  

»KO LES ZAŽIVI« - g. Peter Guček  
ponedeljek, 22. oktober, ob 10.30 v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
KONCERT Mešanega pevskega zbora Petra Liparja DU 
Kranj 
torek, 23. oktober, ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 29. oktober, ob 10.30 v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s kitaristom Frenkom 
Bobičem 
torek, 30. oktober, ob 10.30 v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

 
 

 

 
 

 
 

 
_____________________________________________________ 

 
Izdal: 

Dom starejših občanov Preddvor 

Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

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


