
                                 

 

  

 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LESCE 

 

OBISK NAŠIH STAROSTNIKOV V DOMOVIH V CERKLJAH IN DAVČI 

 

V petek, 22. oktobra t.l., smo se pri Družbenem Centru v Lescah  zbrale prostovoljke programa 

Starejši za starejše Društva upokojencev Lesce. Pridružil se nam je tudi predsednik KO Rdečega 

križa Lesce. Vreme je bilo oblačno, kar nas ni motilo, saj nismo bili namenjeni »na lepše«, temveč 

smo se odpravili na obisk našega krajana Joža Prešerna v Dom Taber- Cerklje  in  krajanke Ivanke 

Gorjanc v Dom sobivanja v Davči. 

 

Obiski v Cerkljah so dovoljeni od 10. ure dalje, zato smo se ustavili na jutranji kavi v kavarni gradu 

Strmol, kjer  smo prostovoljke čakanje izkoristile za predajo dokumentov o obiskih in pregledu 

sprememb, tistih, ki so pomembne za vodenje evidenc o naših obiskovancih.  

Čas je hitro minil in zapeljali smo se proti Domu Taber. Bili smo najavljeni, zato so nas   po pregledu 

pogojev PCT in upoštevanju higienskega protokola napotili proti sobi gospoda Prešerna. Dom je 

velik in lepo urejen. Po dolgih hodnikih in etažah nam je pot do sobe pokazala prijazna sestra. 

Gospod Prešeren je počival. Oskrbovanec na sosednji postelji nam je povedal, da se Joža še vedno 

pogovarja, če je le buden. Postali smo pri njegovi postelji, a nič ni kazalo na prebuditev, zato smo 

predali darilo in ga ob odhodu rahlo pobožali preko blazine. Ohranili ga bomo v spominu kot 

postavnega moža, ki smo ga pogosto srečevali z njegovim ovčarjem na  vsakodnevnih sprehodih.  

Nadaljevali smo pot proti Davči, zatopljeni vsak v svoje misli in spomine na dogodke, kje vse in kdaj 

smo se v preteklosti z g. Prešernom srečevali. Pričelo je deževati.   

Ponagajal nam je naš »garmin« in dobro, da je imel voznik toliko potrpljenja, da nas je mirno in 

varno pripeljal do našega končnega cilja, v Davčo.  

Gospod Peter Prezelj (o njem je bilo že veliko napisanega) nam je povedal, da nas  Ivanka nestrpno 

pričakuje. In res, takoj je prišla na »vrata« in nas na naše veliko presenečenje vse prepoznala. Tudi 

poimensko. Zanimalo jo je vse. Kdo je  v njenem prejšnjem domovanju in kako skrbi zanj. Kako je s 

sosedi in kako je s  krajani, ki jih je poznala. Sreča je, da nas je bilo toliko, da je vsaka lahko 



                                 

 

  

povedala kaj več. V lepi avli, v kateri oskrbovanci preživljajo prosti čas,  klepetu ni bilo konca. Zelo 

se je razveselila tudi darila. Še sonček je obsijal lepo pokrajino, v kateri leži Dom. Stežka smo se 

poslovili, a obljubili, da se vrnemo na kak lep spomladanski dan, ko se bomo lahko podali tudi na 

sprehod. 

 

 

Pot do Lesc je minila hitro. Kljub pozni uri so nam v Restavraciji Center še postregli z malico, kar 

nam je vrnilo energijo in ob 17h smo se poslovili z zaobljubo, da bomo v prihodnje še večkrat 

naredile lep dan  našim krajanom, ki bivajo v oddaljenih domovih. 

                                         


