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Kar boš v mladosti sejal, boš v starosti žel.                                          
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PROSTOVOLJSTVO V PREDDVORU IN NAKLEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Prijetno druženje v Hotemažah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Tüku na Brdu pri Kranju. 



 3 

 
 
 

Moja zgodba 
 
Z možem sva imela štiri otroke. Takrat ni bilo pralnih strojev in 

pri nas tudi vodovoda ni bilo. Zato sem perilo prala pod hišo v 
potoku Žabnici. Pa ne samo poleti, temveč tudi pozimi, ko je 
bilo treba razbiti led, da sem prišla do vode. Kasneje je mož, ki 
je bil gradbeni inženir, napeljal vodovod iz bližnjega studenca, 
ki ga je dal predhodno pregledati in so ugotovili, da je voda 
zelo zdrava. 

 
Mož je umrl, otroci so 
odrasli in odšli na razne 

konce sveta. Tako je hči 
pred oseminštiridesetimi 
leti spoznala svojega 

soproga, ko je bila na izmenjavi v pobratenem mestu v Angliji. 
Zaljubila sta se in se poročila in danes živi seveda v Angliji. Sin 
je po šoli odšel v Nemčijo, da bi utrdil nemški jezik, pa je 
naneslo, da je tam tudi ostal. Za seboj je »potegnil« seveda 
tudi ženo in tako že štirideset let živita tam. Le druga hči je 
ostala doma, v bližini doma. Le-ta obiskuje mamo vsak dan, ne 
glede na to, da kot upokojenka še vedno pomaga možu, ki ima 

obrt, in mu vodi posle, poskrbi pa tudi za mamino prazno hišo. 
 
Hči iz Anglije pride domov enkrat ali dvakrat in prav v tem času 
je bila doma. Prav danes popoldne me bosta obiskala hči in 
njen mož in se poslovila, ker odhajata domov. Spotoma se 
bosta oglasila za dva dni še pri mojem sinu v Nemčiji. Slovo me 
zelo gane, vsakokrat slovo je težje in mi trga srce. 
 
Sin iz Nemčije me večkrat obišče, saj je le bliže. Drugi sin pa je 

pred letom preminil in bolečina je še danes velika. Čeprav sem 
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izgubila moža in sina, je žalovanje za sinom bolj boleče. Samo 
mati, ki je pokopala svojega otroka, lahko razume to bolečino. 
 
Največ veselja pa mi prinaša vsako nedeljo vnuk, ki s seboj 
prinese računalnik in se preko njega pogovarjam s hčerko. Pa 
še vidim jo! To me vedno razveseli in pomiri. 
 
Ženske na deželi so včasih drugače živele – težje kot tiste v 
mestu, ki so imele le več udobja. 
 
Sicer pa bi vsaka izmed nas lahko napisala svoj roman.  
 
                          Zapisala Marija Jereb po pripovedovanju  

stanovalke Doma – skupina Trobentice Naklo. 
 
 

 

Počitnice 
 

Dragi mama in teta!  
 
Hvala za vse, kar sta storili zame v rani mladosti. Bila sem 
srečna, dokler sem bila pri vaju.  
 
Kljub izgubi očeta in mamice je moje otroštvo potekalo dokaj 
normalno, saj sta me imeli obe radi. Bila sem bolj slabe rasti, 
tako da sem šla v četrti razredu v zdravstveno kolonijo. Prvič 
sem bila od doma. Šli smo v Split. Že sama vožnja z ladjo, ki je 
bila tako velika, da ko sem jo videla, me je bilo kar strah. Moje 

življenje se je zelo spremenilo, saj drugje kot v šoli in cerkvi ter 
pri zobozdravniku nisem bila. Vse se mi je zdelo, kot da 
sanjam. Čudovite palme, cvetlice, druga drevesa, ki so zelo 
dišala. Posebno pa se spominjam sivke, ki je tako dišala, da mi 
je bila takoj všeč. Kasneje sem izvedela, da se sivka uporablja 
ne samo proti moljem, ampak tudi proti komarjem.     
 
V domu, kjer smo živeli, je bilo ogromno komarjev in tiste 
deklice, ki so bili tam že kdaj prej, so točno vedele, da morajo 
spati ob steni in ne pri oknu. Okno je bilo zmeraj odprto in 
komarji so imeli najprej dostop do deklet, ki so spale pri oknu. 
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Ker ni bilo druge zaščite proti tem pojočim živalcam, smo imele 
okrog glave  kar sivko in ta je odganjala komarje. 
 
Tudi hrana je bila drugačna, kot sem jo bila vajena doma. 
Najbolj mi je  ostal v spominu riž, posut z mleto čokolado, saj 
le-te še nikoli nisem videla. 
 
V tej koloniji smo bili tri 
tedne. Najprej  mi je bilo zelo 
dolgčas in sem zelo pogrešala 
dom, kasneje pa sem se 
privadila. Problemov z menoj 
niso imeli, saj sem bila 
ubogljiva. 
 
Prišel je dan, ko se je bilo 
treba posloviti. Veliko je bilo 
spet joka, saj smo se dekleta 
navezale ena na drugo. Ponovno smo se vkrcali na ladjo in se 
vozili zelo dolgo. Vem, da smo se na koncu peljali še z vlakom. 

Ko sem prišla v Kranj na postajo, me je čakala teta. Snidenja z 
njo sem se zelo razveselila. Kljub lepotam, ki sem jih videla na 
morju, je bilo doma najlepše. 
 
Zahvaljujem se teti in mami, da sta mi omogočili, da sem šla v 
kolonijo. 
 
Moje življenje v otroštvu ne bo nikoli pozabljeno. 

                                                                                         
IMM, stanovalka 

 
 
 

Mladostni spomini 
 
Ko sem obiskovala še nižjo gimnazijo, smo z dekleti prepevali 
stare nepoznane pesmi. Ena takih je Tam, kjer tovarniške 
sirene … 
 
Najbolj pa mi je ostala v spominu ruska pesem o hrepenenju po 
domačem kraju. Poslušajte jo tudi vi! 
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Osamljeno doni zvonček mi, 
cesta prašna beli se v daljavi, 
in otožno pri polju neskončna, 
pesem jaščikova se glasi. 

 
 Sama žalost je v pesmi otožni, 

        čustva poln je ta rodni napev. 
     V mojih prsih že trudnih in starih, 

        v mojem srcu se ogenj je vnel.   
 

                        In premišljal v dolgih nočeh sem, 
                       gledal v sanjah kraj rodni in gozd. 
                       Moje oči izšušene, že davno, 
                      orosila je solza bridkost. 

 
Upam, da vam je pesem všeč, tako kot meni, in da jo boste 
zato tudi večkrat prebrali. 
 
Hvala za vašo pozornost. 

Nada Tičar, stanovalka 
 
                                                  
 

Avtobusni izlet po Krasu 
 
Zgodaj zjutraj sem si pripravila zajtrk - lačna ne grem nikoli na 
pot - potem me je naša sestra Maja peljala do Preddvora. 
 
Kot že neštetokrat poprej smo pot začeli skozi Milje, Predoslje, 
Kokrico, mimo Kranja, Medvod in čez reko Soro do Ljubljane. 
Nato pa skozi šentviški predor do Ravbarkomande, se ustavili in 
popili kavico ter nadaljevali popotovanje po avtocesti čez reko 
Pivko, skozi cestninsko postajo Nanos in naprej skozi več 
kratkih predorov. 
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Pot nas je vodila mimo Vipave in skozi Rožno dolino do kraja 
Lokvice, kjer smo se ustavili na turistični kmetiji Marušič. Tam 
smo imeli pravo kraško malico. Potem se nam je pridružil 
domači vodič in skupaj smo se odpravili do kraja Doberdob na 
italijanski strani. Ogledali smo si nekatere znamenitosti, muzej 
in vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne. Na spominskih 
ploščicah so imena padlim vojakom iz različnih držav -  iz 
takratne Avstro-Ogrske monarhije. Tu je padlo veliko 
slovenskih fantov, zato tudi pravimo »Doberdob, slovenskih 
fantov grob«.  

 
Po ogledu smo se vrnili v 
Lokvico, kjer nas je čakalo 
kosilo. Še malo smo se 
odpočili, nato pa si ogledali 
tudi spomenik na Cerju - 
spomenik z osnovnim motivom 
trdnjave in obrambnega 
stolpa. Simbolizira obrambo 

slovenskega naroda pred zavojevalci skozi različna zgodovinska 

obdobja - od prve svetovne vojne, upora proti fašizmu in druge 
svetovne vojne do zadnje vojne za samoosvoboditev Slovenije. 
Gre za najpomembnejšo točko na eni izmed številnih poti miru 
po Krasu.  
 
Po ogledu smo se napotili proti Domu v Preddvoru. Do Doma 
me je pripeljala gospa Jožica. Hvala vsem za tako pester izlet.  
 

Marija Bliznac, stanovalka 
 
 

 

Revija pevskih zborov Socialnih zavodov Slovenije 
 
Sončnega majskega četrtke se nas je deset pevk in pevcev  iz 
Doma Preddvor odpravilo v Sežano, kjer je Dom iz Sežane – 
lanski zmagovalci na reviji - organiziral srečanje pevskih zborov 
Domov iz vse Slovenije. 
 
Z nami so bile delovna terapevtka Irma, sestra Ofelija in bivša 
negovalka, sedaj upokojenka Sonja. Vožnja je bila prečudovita, 
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saj še nikoli nisem bila na Krasu. Iz avtobusa sem opazovala 
prelepo okolico in vasi, najbolj mi je ostala v spominu Postojna, 
ki sem si jo med vožnjo dobro ogledala. Pa tudi Nanos je bil 
prečudovit. 
 
Po prihodu v Sežano, smo 
se odpravili v veliko 
dvorano, kjer nas je čakala 
lepo pripravljena miza. Ko 
smo se posedli, so nas 
postregli z enolončnico, 
pecivom, pijačo, kavico. V 
dvorani je bilo ogromno 
ljudi. Po pozdravnih 
nagovorih direktorice in 
župana se je začel kulturni program, za zabavo in ples pa je 
poskrbel ansambel.  
  
V tekmovalnem delu je zapelo preko trideset zborov. Komisija 
je na koncu izmed vseh izbrala zmagovalni zbor – tokrat so se 

veselili Domžalčani. 
 
Po kosilu smo se odpravili domov. Ko smo prišli iz dvorane in se 
posedli v avtobus, je začelo deževati, pihal pa je tudi močen 
veter. Na srečo smo bili že v avtobusu, na varnem in pod 
streho. 
 
Srečanje pevskih zborov mi je bilo zelo všeč, še dolgo ne bom 
pozabila tega prijetnega dne. 
 

Vida Kuhar, stanovalka 
 
 
 

Včeraj je zgodovina. 

Jutri je skrivnost. 

Danes je dar. 
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Čas neizmerno beži 
 
Kmalu bomo rekli, da je bilo to davnega leta 2008, 25. junija, v 
času praznovanja občinskega praznika, ko sem v družbi g. 
župana in g. podžupana prerezala trak ob težko pričakovani 
otvoritvi Doma starejših občanov Naklo. 
 
Naselitev v Dom se je zavlekla skoraj za eno leto, tako da je 
letos v maju poteklo tretje leto bivanja v Domu in tretje leto 
mojega dela kot prostovoljka. 

 
Prevzela sem skupino, ki je pričela obiskovati Bralne ure. Ta 
oblika dela poteka še sedaj. Obisk je zadovoljiv, saj je vedno 
prisotnih od 10 do 12 oskrbovancev. Med njimi je tudi g. 
Bogataj, prvi oskrbovanec, ki se je 6. junija 2009 skupaj z ženo 
vselil v dom. Je med deseterico, ki redno obiskuje naša 
srečanja. 
 
Ob otvoritvi nisem razmišljala o kakšni obliki dela v Domu. Na 

povabilo g. Mohoriča pa sem se odločila in pričela s svojim 
delom. Bralne ure sem prevzela po prenehanju dela v Društvu 
upokojencev Naklo, kjer sem bila aktivna 19 let. Od 8. junija 
2009 vsakih 14 dni pridem v svojo skupino, ki jo redno, z 
manjšimi odsotnostmi, obiskujejo.  

 
Oblika dela se v bistvu ne 
spreminja. Čas nam hitro 
mineva, saj se zaposlimo z 
izpolnjevanjem različnih nalog, 

z razgovorom, s poslušanjem 
branja krajših sestavkov 
znanih pisateljev (F. Bevka, T. 
Seliškarja, F.S. Finžgarja, I. 
Sivca in drugih), z branjem 
sestavkov iz časopisov o 
raznih živalih in podobno. 
 
Pogovorimo se o vseh 

aktualnih temah, spomnimo se vseh pomembnih dogodkov in 
praznovanj. 
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Vse, kar počnemo, je »na kratki rok«. Pri uri vemo še kar 
veliko, ob slovesu pa že zelo malo ali skoraj nič. A zadovoljstvo 
na obrazih in zahvala vlijeta novega poguma za delo. 
 
Spoštujmo starost, saj marsikomu ni dano, da bi jo doživel. 
 

      Fanika Pagon, prostovoljka 
 
 
 
 

Nasmeh prinaša srečo v hišo, 

pozdrav prijatelju, 

pomoč pri sklepanju poslov. 

Je počitek utrujenemu, 

kažipot zgubljenemu, 

sončni žarek žalostnemu in   

najboljše naravno zdravilo proti jezi. 

Ni ga moč kupiti, izprositi, 

                     izposoditi ali ukrasti, 

                    ker ima vrednoto samo, 

                  kadar se ga podarja. 

 

 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 
ilustriral Peter Trobec.  
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POLEPŠALI SMO JIM POPOLDNE! 
 

V torek, 24. aprila 2012, je skupina mladih v sodelovanju s prijazno in ustrežljivo 
delovno terapevtko Irmo Čebašek obiskala nekaj stanovalk Doma starejših 
občanov v Naklem in jim s pogovori ter z različnimi družabnimi igrami 
popestrila popoldne. 
Mladi so se individualno ali v parih s sostanovalkami, ki so jih izbrali z žrebom, 
pogovarjali v sobah, kjer so se nekateri zadržali tudi več kot eno uro! Upam, da 
vas to ne čudi, kajti starejše gospe so polne življenjskih izkušenj, ki jih še kako 
rade delijo z mladimi. Za razliko od pogovorov pa je igranje družabnih iger 
potekalo v skupnem prostoru – stanovalke so obiskovalce suvereno 
premagovale v dominah in igri Človek ne jezi se. Takšno zmagoslavje je bilo 
seveda treba proslaviti, zato so si pred odhodom vsi skupaj privoščili okusno 
pecivo.  

 
Se sprašujete, zakaj sploh poročam o obisku DSO Naklo? 
Ker smo bile med obiskovalci tudi tri gimnazijke – Tina Kuhar, 4. c, Jera Oražem, 
3. c, in Nastja Bojić, 4. c. 
 

Vas zanima, če bi ponovili tovrstno izkušnjo? 
Seveda! In jo tudi bomo!  
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Žan Blatnik: 
 
»Na začetku je bilo malo neprijetno, ker je bil izbor stanovalk loterija in nisi 
vedel, kakšno stanovalko boš dobil, tako da je bil tudi pravilen oziroma 
nepravilen pristop nepredvidljiv. Ampak na srečo je bila gospa, ki sem jo 
izžrebal, prijazna in kmalu se je razvil pogovor, ki je trajal dobro uro in pol. 
Gospa mi je zaupala svojo zgodbo in marsikatero življenjsko modrost. Na koncu 
se je zahvalila, ker sem ji – po njenih besedah – polepšal in popestril dan.« 
 
Shauna Kopra: 
 
»Our time with the elderly at the home in Naklo was great! As an English 
speaker, I was nervous going there, not being able to communicate much in 
Slovene, but it ended up being fun! The people there were really nice to me and 
I enjoyed talking with them the little that I could.  
Going there as a group was also a lot of fun! It was great to see how our group 
worked together to make just a little change in someone's day.« 
 
Naš čas, ki smo ga preživeli s starejšimi v Domu v Naklem, je bil super. Ker 
govorim angleško, sem bila nekoliko nervozna, ker nisem vedele, kako bom 
lahko komunicirala, vendar na koncu je vse skupaj izpadlo super. Vsi starejši so 
bili zelo prijazni do mene in zelo sem uživala v pogovoru z njimi, pa čeprav smo 
se bolj malo razumeli.  
Tudi to, da smo se na obisk odpravili kot skupina je bilo super. Zelo lepo je bilo 
videti, kako smo po svojih močeh polepšali in popestrili dan starejšim, pa 
čeprav, smo se le pogovarjali in krajšali čas z druženjem. 
 
Tina Kuhar, 4. c: 
 
»Prostovoljno delo mi je že od nekdaj zelo všeč, zato se mi je ideja o obisku DSO 
Naklo zdela super. Menim, da so starejši zapostavljeni in imajo premalo stika z 
mladino. Verjetno se nekateri izmed njih počutijo prestare za druženje z 
mladimi. Zato mislim, da bi morali druženju s starejšimi posvetiti več časa, saj so 
zelo prijazni, razumevajoči, komunikativni in družabni.« 
 

 
Nastja Bojić, 4. c 
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NOBENE STVARI V ŽIVLJENJU MI NI ŽAL 

 
 

 
»Sem v dnevnem prostoru.«  
Marija 

 

Je bilo sporočilo na listku, položenem na lepem kvačkanem pregrinjalu 
postelje gospe Marije. Za hip sem se ozrla po njeni prečudoviti sobi, kjer 

stanuje skupaj s še eno prijazno gospo. Prava paša za oči je njeno 
kraljestvo v Domu starejših v Preddvoru… Gobelini na steni, kvačkana 

oblačila za blazine majhnega pletenega stolčka pri njeni postelji, štikan 
prtiček na nočni omarici, čudovita omarica s spominki in slika njene 

družine, bratov in sester ter slika njenega moža. Čudovit par izgledata… 
Hitro sem se odpravila v dnevni prostor k prijetni gospe Mariji, saj imava 

danes uro ročnih del. Gospa je najbolj prijazna in nasmejana učiteljica, 
kar sem jih kdajkoli imela. 

 
»O, poglej jo, si že prišla nazaj iz tiste države?« jo je nasmejano in 

navdušeno pozdravila. »Ta je pa dobra, haha.« jo je dobrovoljno sprejela.  
Predlagala ji je, da še malo poklepetata v dnevnem prostoru in se nato 

odpravita na učenje ročnih del. 

Mlada Lana ji je z veseljem povedala, da pridno študira in da je tudi doma 
vadila štrikanje šala, ki sta se ga naučili zadnjič. Je pridna študentka, ki 

vsak petek prihaja k gospe Mariji na učne ure ročnih del in je ponosna, da 
ima tako pozitivno in dobrovoljno učiteljico. Za vsak termin se prej 

dogovorita po mobilnem telefonu, brez katerega dvaindevetdeset letna 
gospa ne gre nikamor več.  

»Vidiš Lana, tako je ko si enkrat star in ti hitro kakšna stvar uide. No, 
takoj sem se spomnila, da imava ročna dela. Ampak vesela moraš biti in 

uživati zdaj, ko si mlada!« ji je toplo položila na srce. »Meni nobene stvari 
v življenju ni žal, edino te, da bi lahko svojega moža še bolj spoštovala, 

kot sem ga.« pravi z grenkim priokusom, in pravi, da nobeden ni brez 
napak. 

Takrat sem se spomnila slike njenega moža, ki visi v njeni sobi. Na  sliki je 
videti tih, zanesljiv in pošten. Nato pa le zberem pogum in vprašam: 

»Zakaj tako mislite?«  

»Lana, veš, vsako soboto sem šla v Trst, po nakupih, on pa je raje ostal 
doma. Bil je tihe narave, ampak dober, zares dober mož. Saj ti pravim… 

Šele zdaj premišljujem o tem, kako je bil dober, celo predober... Če samo 
pomislim, kakšne zakone so preživeli drugi stanovalci v Domu, lahko 

rečem, da sem imela zares čudovito življenje. Imela sem zares srečo, da 
sem živela tako dobro.« je s prijetnim nasmehom zaupala njen predsodek. 

»Saj res, samo enkrat je šel z menoj v Trst. Takrat je bilo to prvič in 
zadnjič. Rad je bil sam in veliko je bral. Ko sem prišla v soboto domov, me 

je takoj vprašal, kdaj bom zopet šla.« se je prijetno nasmehnila. »Kje naj 
ženska danes dobi takega moža, da bi ji toliko dovolil? Ga ni!« 
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Zdelo se mi je zanimivo, da jo je pustil iti kar samo, saj so bili to čisto 

drugačni časi. Zato sem jo vprašala, če ve, kaj je on medtem časom počel 
doma. 

»V vseh šestdesetih letih, kar sva bila poročena, ni k sebi domov nikoli 

povabil svojih kolegov….To ni za povedati…« se zazre v lep štikan prt na 
njeni nočni omarici.  

»Zakaj ne želite govoriti o tem?« sem zaskrbljeno vprašala. 
Vrnil se ji je nasmeh na obraz in me prijazno pogledala, rekoč:«Veš Lana, 

ti si še mlada, kakor sem bila jaz. Takrat sem bila najbolj srečna v 
življenju, nato pa je prišla vojna in ni bilo nikoli več tako lepo. Po vojni pa 

sem se poročila, pa je bilo zopet vse drugače. Veliko stvari o možu sem 
izvedela šele potem, ko sva bila že poročena… On je bil tih knjižni molj. 

Jaz pa sem šla sama z otroki na morje. Si lahko misliš?« me je vprašujoče 
pogledala. »Enkrat v vseh šestdesetih letih kar sva bila poročena smo šli 

celotna družina na izlet v Bohinj za en teden. En teden… No, ampak saj ti 
pravim, ne smem se pritoževati, zares sem lahko hvaležna, da sem imela 

tako dobrega moža.« me zadovoljno pogleda. 
»Lana, si lahko misliš, da mi ni bilo čisto nič hudega?« me je vprašujoče 

pogledala. 

»Če mi vi to rečete, vam zagotovo verjamem. Tako pozitivnega človeka 
vaših let še nisem srečala. Človeka,  polnega optimizma in iskrenosti, ki se 

veseli vsakega dneva v njegovem življenju.« Zaupala sem ji,  da je ona 
moj idol, saj nudi pravi vzorec kako moramo živeti življenje. Kljub dobrim 

in slabih dogodkom, ki nas doletijo v toku življenja, sem se od Marije 
naučila, da moram ceniti vsak dan in spoštovati vse ljudi, saj so edinstveni 

kot jaz, Marija, njen mož,… 
»Kako danes beži čas, haha! Ta je pa tudi dobra!« se je iznenada 

nasmejala prijetna gospa. »Ali greva zdaj v mojo sobo, in začneva s 
štrikanjem?« me je vprašala. 

 
Odpravili sva se na delo, delati to, kar gospa od malih nog obožuje. Lana 

je vzela svojo torbo,v kateri danes mladi nosijo dokumente, kozmetiko, 
zapiske iz predavanj na fakulteti in tudi vozniško dovoljenje. Ko smo 

ravno pri tem… Gospa Marija ni nikoli imela izpita za avto, pa tudi njen 

mož ne. Enkrat mi je med štikanjem prta rekla: »Nobene stvari mi ni žal v 
življenju, tudi te ne, da nisem imela vozniškega izpita. Jaz se bolj hitra in 

kakšne stvari hočem narediti preko bližnjic. Če pomislim, se ne bi vozila 
po cestah, ampak po bližnjicah ali pa kar malo po svoje, samo da bi bila 

hitreje. Zato je dobro, da ga nisem imela, haha.«  
Marija si pri hoji sedaj pomaga z oporno hojico, ki ji omogoča ravnotežje. 

Je zelo vitalna in dobrotljiva ženska, ki jo imajo stanovalci in zaposleni 
zelo radi. Zaupala mi je, da se je ob prihodu v Dom zaobljubila, da se ne 

bo prepirala z drugimi in da jim bo raje pomagala. Ko sva hodili v sobo, 
sva srečali kar nekaj stanovalcev, ki so jo lepo pozdravili in se ji 

nasmehnili. Začutila sem, kako zelo jo cenijo in iz srca spoštujejo. 
 

Prišli sva v njeno toplo sobico, katero sem malo prej opazovala. Kot 
ponavadi sem sedla v udoben stolček, na katerem so bile blazine, 
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oblečene v čudovite kvačke moje učiteljice ročnih del. Zopet me je naučila 

novih prijemov in trikov. To urico sva se posvetili samo ročnemu delu, saj 
tudi gospa želi, da iz teh ur odnesem čim več znanja. Po tem pa sva se 

lotili še štikanja prtička, kjer mi delo že samo teče od rok, zato sva zopet 

malo poklepetali. 
»Lana, ne upam ti reči, da naredi jopico. Tega zdaj ne zmorem več. Veš, 

dobi se knjige, s katerimi si lahko pomagaš in naštrikaš tudi tako 
zapleteno jopico.« mi je zaupala Marija. »Zdaj ko znaš sama narediti šal, 

boš znala tudi jopico. Jaz tega ne zmorem več, slabše vidim in konice 
prstov me zelo bolijo. Včasih se bila »bolna«, ker sem naredila preko 

petdeset kap in še mnogo drugih ročnih del, zdaj pa sem »bolna« ker tega 
ne zmorem več. Prav vesela sem, da lahko moje znanje prenesem na take 

kot si ti, Lana, ki s srcem delajo ročna dela.« 
»Ste se tudi vi naučili teh del od starejše gospe ali od vaše mame?« sem 

jo kar naenkrat vprašala. 
»O ne, kje pa! Enkrat v šoli, ko smo imeli štikanje in kvačkanje, me je to 

prevzelo. Pri naši hiši ni nihče imel želje za ročna dela, pa tudi znal ni. Ena 
izmed vseh petih sester se je izučila za šiviljo, ampak je zelo malo šivala, 

in tudi ona je delala v tovarni.« 

»Torej ste vse sestre delale v tovarni. Koliko otrok vas je bilo pri hiši?« 
sem jo z zanimanjem pogledala.  

»Lana, nas je bilo sedem otrok, pet sester in dva brata. Vseh skupaj nas 
je bilo deset, a so žal trije otroci že ob rojstvu umrli… Dobri so bili, mama 

pa tudi ata. Samo on je delal pri hiši in denar nosil. Si lahko misliš, Lana, 
da so ata brez šole znali kvalitetne grušte narediti? Ali je bilo to samo 

včasih, da so bili tudi brez šole pametni in iznajdljivi?« se je prijetno 
nasmejala. 

 
Ko je pripovedovala o njeni družini, v kateri je preživela dokaj kratko 

mladost, sem izvedela, da je bila Marija (klicali so jo Minka) najstarejša. 
Kot je bilo za tiste čase v navadi, je kot punčka, stara devet let, šla služit 

na kmete. »Veš, kje je Planica nad Kranjem?« si je trudila razložiti njeno 
zgodbo prijetna gospa. 

»Ne, ne vem…« sem obnemela. 

»To je od Jošta še naprej.« mi je pojasnila. »Tu sem služila dve leti, nato 
pa sem šla služit v Javornik v gostilno, tudi za dve leti, nazadnje pa še za 

eno leto v Kranj. Pet let sem služila, da so doma lažje preživeli. Nato pa 
sem šla delat v tovarno. Vsak dan, sem hodila peš iz Kranja v Javornik, 

četudi je padal dež, ali je bilo snega do kolen. Ampak mi ni bilo nič 
hudega.« se je nasmejala. »Takrat sem mislila, da mora to tako biti, pa je 

bilo v redu.« je še dodala. 
Zamislila sem se… Da bi jaz pri devetih letih odšla od doma, služit… Ne 

morem si predstavljati. Nič več se ne bi igrala ali nagajala staršem, 
bratom in sestricam… Postaviti bi se morala za sebe. Danes se komaj pri 

dvajsetih ljudje znajo… Vprašala sem jo, kaj je delala tam, kjer je služila. 
»Varovala sem otroke, delala na polju in grabila, naredila veliko ročnih del 

in hodila v šolo. Vse dokler sem služila, do svojega štirinajstega leta, sem 
hodila v šolo. Ne vem, kako sem vse to zmogla.« je presenetljivo 
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odgovorila. »No pa tudi to, Lana… Domov sem lahko šla na štirinajst dni, 

drugače pa sem bila vseskozi tam, kjer sem služila.« 
 

Za hip se ustavim s štikanjem prta in pogledam na njeno družinsko sliko, 

na kateri so bili njena mati, oče ter bratje in sestre. Zanimalo me je, malo 
več o njih in izvedela sem, da je bila najmlajša sestra rojena petnajst let 

kasneje kot Marija. In zakaj so mojo učiteljico klicali Minka? Starša sta se 
odločila dati krstno ime Marija dvema dekletoma, zato so ju ločili s 

krajšimi imeni. Njeno sestro Marijo so potemtakem klicali Micka. Vse svoje 
sestre ima v lepem spominu, sestro Nežo, Angelo in Francko ter tudi oba 

brata, Stanka in Franceljna. Zaupala mi je, sta danes živi samo še 
najstarejša in najmlajša sestra. 

»Zanjo me zelo skrbi, Lana. Ravno včeraj je bila na obisku pri meni. Je 
dobra ženska, zelo dobra je. Nikoli se ni poročila, ampak je vsem veliko 

pomagala. Skrbela je za dve svoji bolni prijateljici, ko je  bilo na koncu že 
toliko hudo z njima, jih je vzela v svoje stanovanje in ju negovala. Me pa 

skrbi, saj je le že starejša gospa, sedeminsedemdeset jih ima, in ne more 
vsak dan tako brezskrbno iti v gozd nabirat gobe, borovnice… Prav zato jo 

še toliko pogosteje pokličem po mobitelu, da vem, da jo še imam.« se je 

posmehnila. 
 

Začutila sem njeno skrb za sestro in jo tudi razumela. Zamislila sem se… 
Poznati človeka, tvojo kri, od njenega prvega diha, jo varovati ter skupaj 

preživeti veliko vragolij in težkih trenutkov...in ga naenkrat izgubiti, je 
prav gotovo šok. Čeprav ima gospa Marija veliko obiskov iz dneva v dan, 

bi čutila praznino, če je njena edina sestra ne bi več obiskala. Bilo bi 
turobno in tiho, ne bi bilo več smeha in njene dobre volje… Spomnila sem 

se, da je Marija varovala svoje brate in sestre, saj je mama dojenčke  
pripeljala na konec njive, sama pa je morala delati. Velikokrat je Marja 

vzela dojenčka in šla z njim v gozd nabirat borovnice, katere so nato 
mama prodali na tržnici v Kranju. 

»Zdi se mi, da ste imeli kljub delu lepo otroštvo?« sem naredila kratek 
povzetek o stvareh, ki sem jih izvedela. 

»Res je, Lana. Zadovoljna sem bila in sem še zdaj. Vesela sem, ko se 

spominjam, kako lepo smo se imeli kot otroci in mladina. Toliko smeha, 
plesa, zabave… Saj si gotovo težko predstavljaš?« me je vprašujoče 

pogledala. 
 

»Slišala sem veliko zgodb, kako ste bolj sproščeno uživali v mladosti, vem 
pa, da ste imeli tudi vojno.« sem ji odgovorila. 

Takrat Marijine oči postanejo malce mokre, rekoč: »Pred vojno sem toliko 
lepega doživela, da ne morem povedati… Ko pa sem bila stara 

enaindvajset let, se je začela vojna in je bilo vsega konec. Ves čas vojne 
sem vsak dan hodila peš iz Javornika v Kranj v službo in nazaj. Na enemu 

vogalu sem srečala partizane, na drugemu pa »ta bele«. Velikokrat 
pravim, da sem imela veliko srečo, da sem ostala živa. Kaj pa sem vedelo, 

mlado dekle, kaj nameravajo narediti meni ali z menoj!« 
Obnemela sem… 
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»Mladi smo se znali dobro zabavati in bolj sproščeno kot se danes. Vsaj 

meni se zdi tako. Skupaj  smo šli v hribe, dovolj je bilo že to, da je eden 
igral na orglice, mi pa smo plesali. Vsako soboto smo ribali tla s krtačo in 

ko smo to naredili, smo pa kar po tem plesali.« se prijetno smeji moja 

učiteljica ročnih del.  
 

»Nato pa je prišla vojna, zato sem rekla, da je bila moja mladost zelo 
kratka. Po vojni pa sem na igri z naslovom »Živ pokopan« v Predosljah 

spoznala mojega moža. Poročila sem se stara petindvajset let.« 
Glede na to, da so velike razlike v načinu življenja, druženju, delu med 

mojo in njeno mladostjo, me je zanimalo, kakšna je bila njuna poroka. 
Marija je zamižala in rekla: »Od poroke pa bodimo kar tiho… Vsi so se 

poročili na soboto, midva pa sva se na torek… Torek! Si lahko misliš? Pa 
še to, da ti povem. Poročila sva se in takoj vsi domov!« 

»Kako pa so na to odreagirali vajini starši?« me je zanimalo. 
»Ja, saj jih ni bilo na poroki! Bila sva samo midva in najine priče. Da bi 

imeli kakšno slavje? Nismo. Ampak moj mož je bil tak. Čez par mesecev 
je nato moj oče na Javorniku naredil slavje za najino poroko. Ne vem, 

ampak jaz sem bila zadovoljna s takim načinom. Sem kar sprejela. Še 

danes se mi zdi čudno, ampak tako je bilo prav.« mi zaupa prijetna gospa.  
»No pa še to, da ti povem, Lana.« nadaljuje. »Tisti torek, ko sva se 

poročila, ga je njegova mama, s katero je živel, prišla klicat za v službo. 
On pa ji je povedal, danes ne gre na delo, saj se poroči. Si lahko misliš, 

kakšen je to šok za starše? Saj me potem njegova mati zato ni nič kaj 
imela rada. Jaz sem bila pa zadovoljna, dobrega moža sem imela.« 

 
Mož ji je veliko pomenil. Kljub temu, da je bil tih in zaljubljen v tovarno 

Iskra v Kranju, kjer je bil zaposlen, ga je imela Marija neizmerno rada. 
Rodila sta se jima dva otroka, sin in hčerka. Zdaj ima devet pravnukov in 

pet vnukov, na katere je zelo ponosna. 
»Vesela sem, da so vsi preskrbljeni in da nobeden ne pije in ne kadi. Tega 

sem zares vesela. En vnuk ima za ženo doktorico, sam pa prevaja tekste 
iz nemškega v slovenski jezik. Vesela sem za vse.« z navdušenjem pove.  

»Pa še to,« hitro nadaljuje, »otroka sta po možu podedovala to, da sta 

bolj tiha. Ko prideta k meni na obisk malo govorita, nato pa postaneta 
tiho…nimava nič več za povedati, pravita ponavadi. Ja kako ne, to je pa 

res čudno, ne vidimo se vsak dan, pa nimata nič za povedati? Tega ne 
razumem. Sem pa vesela, da sta preskrbljena in taka kot je potrebno.« 

zadovoljno zaključi. 
 

Marija je zelo optimistična gospa, polna energije in pozitivnih misli. 
Ničesar ne obsoja, ne življenja, ne drugih in živi v miru. Lahko bi rekla, da 

izredno uživa v svojih lepih letih. Kot velika večina toliko starih ljudi kot je 
sama, ona ni osamljena in se nikoli ne dolgočasi. Vedno je v družbi 

prijateljev, pomaga drugim in jih zna poslušati. Vem, da je Marija veliko 
izkusila v življenju, mnogo  lepega in veliko bridkosti. Kljub temu ostaja 

vesela in polna pričakovanj. Uživa v vsakem dnevu v Domu starejših v 
Preddvoru, kamor je prišla pred dvema letoma, po moževi smrti. Mož je 
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bil na koncu zelo bolan in je sama skrbela za njega, edino negovalke so 

hodile trikrat na dan, ker  vsega ni zmogla.  
 

»Ali ni to zanimivo,« me je vprašala, »da smo bili ob polnoči, ko je umrl, 

oba otroka  in jaz pri njem? Nato pa sem v stanovanju živela sama.«  
»Do mojega stanovanja v bloku pri vodovodnem stolpu v Kranju je bilo 

petdeset stopnic.« je nadaljevala. »Enkrat sva s sinom šla v stanovanje, in 
iznenada sem mu rekla, da teh stopnic ne zmorem več. On je pa takoj 

uredil, da sem dobila posteljo v preddvorskem Domu.« 
»Pa ste težko odšla iz lastnega doma?« sem jo vprašala. 

»Sploh ne, ni mi bilo hudo. Nikoli nisem nobene stvari za slabo vzela. 
Odlično se imam tukaj in na kraj pameti mi ne pade, da bi si sama kuhala. 

Vsi so prijazni, zaposleni in stanovalci. Zelo mi je všeč, da imam svoj 
kotiček in v njem stvari, ki sem si jih prinesla iz svojega stanovanja. Žal 

malo slabše vidim in ne morem več brati toliko kot sem prej. Pa tudi manj 
ročnih del naredim, saj me bolijo konice prstov.« se zazre v moj dokončan 

prtiček. »Lana, odlično! Prav vesela sem, da si naredila take lepe vzorce v 
ta prt!« me je z navdušenjem pohvalila. 

Na obraz mi je prišla rdečica in tudi sama sem bila zadovoljna, da sem 

dobila veliko pohvalo od mojstrice ročnih del. »Hvala, gospa Marija.« sem 
se ji zahvalila.  

Ona pa me je nasmejano pogledala, se mi nasmejala in me stisnila čez 
rame. Začutila sem njeno toplino in veselje. Takrat sem še bolj razumela, 

zakaj jo imajo vsi  v Domu tako radi in jo iz srca spoštujejo. 
 

»Jaz sem srečna! V  življenju sem imela veliko srečo, da sem živela tako 
kot sem. Ne smem se pritoževati. Nikjer pa ni za nobenega. Če bi bili pa 

vsi isti, pote pa ne  bi bilo zanimivo.« se je prijetno nasmejala. 
Začutili sva, da sva to popoldne veliko naredili, ena za drugo. Veliko sem 

se naučila o ročnih delih, novih  prijemov, nasvetov pri štikanju, predvsem 
pa o življenju.  

 
Ura je bila že skoraj pol šestih zvečer in moja učiteljica bo počasi morala 

iti na večerjo.  

»Ja ta je pa tudi dobra, haha! Že toliko je ura!« se je zasmejala.  
»Še enkrat hvala za lepo popoldne, učenje ročnih del in prijetnega 

pogovora. Upam, da ste se tudi vi imeli dobro v moji družbi.« sem 
zaključevala najino druženje. 

»Lana, vsekakor. Vedno me razveseliš, ko prideš. Naslednji petek se 
znova vidiva, kajne?« me je želela spomniti. 

»Seveda! Se pa slišiva po mobitelu, če bi kaj prišlo vmes. Ampak upam, 
da ne bo, da bova obe zdravi.« sem ji odgovorila. 

»Bova!« je zatrdila. »Lana, ker si bila danes zopet pridna, si izberi en 
kvačkan prtiček, ni važno katerega.« odprla je veliko škatlo njenih ročno 

kvačkanih prtičkov. Veliko jih je že podarila tudi drugim v Domu, in ne 
samo prtičkov tudi prisrčnih obeskov v obliki copatka. To je del nje in 

vesela je, če s tem razveseli drugega. 
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Izbrala sem si lep prtiček, kvačkan z ljubeznijo, veseljem in optimizmom 

prijetne gospe. »Hvala vam še za to!« sem z veseljem vzela prtiček. »Zdaj 
pa vam želim dober tek in srečno, ostanite zdravi.« 

»Hvala, Lana. Obljubim, da bom!« je rekla in prijela svojo hojico ter sva 

odšli iz njene prijetne  sobe. Vsaka od naju je šla svojo pot, ampak obe 
veseli in navdušeni, misleči, da s toplino in dobroto človeku dokažemo, 

kako zelo veliko je vreden in zakaj ga drugi znajo ceniti. 
 

Zdaj vem, zakaj gospe Mariji v življenju ni nobene stvari žal. Prav zato, 
ker stvari in dogodke, iz njenega življenja spoštuje in verjame, da ji je 

vsaka malenkost kadarkoli v življenju pustila neko sporočilo. Ta sporočila 
je Marija skrbno hranila in jih prebirala. Še danes se jih rada spominja in 

pravi: »V življenju je tako moralo biti. Jaz pa sem to sprejela in sem 
srečna.« 

 
Eva Dobrin 

 
 

 

 

VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta 
7. del  

 
 

Tudi Viktorija se je borila s svojo usodo. Prav nocoj je Jerneja 

spala, zato je imela čas za premišljevanje. Pričela je primerjati, 

katera ljubezen je močnejša, do moža ali do prizadetega 

otroka. Močno se je zavedala, da ne dela prav, a vseeno se je 

odločila v prid otroka. Prav nič ni čutila do moža. Mislila si je: 

»Ko bo srečal pravo žensko, nas bo zapustil in odšel. Materialno 

bo še vedno skrbel za nas. Čustva pa so že tako umrla. Vem, ni 

prav, a srce mi ne da zapustiti nebogljenega otroka, ki je moj, 

saj sem ga jaz rodila, zato moram tudi poskrbeti zanj. Žrtev je 

velika, a življenje je sestavljeno iz žrtvovanja!«  

Trdno se je odločila, da bo čim prej govorila s Pavletom, da 

bosta uredila svoj odnos. Potem je premišljevala še o Moniki. 

Bila je na očeta zelo navezana in verjetno jo bo njegov odhod 

zelo prizadel. Za ta prisrčen odnos med očetom in hčerko je 

zelo dobro skrbela babica Kristina. Večkrat je vnukinjo peljala k 

očetu, sama pa je odšla po nakupih ali pa na kakšen obisk. 
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Viktorija o tem sploh ni nič vedela, ker je imela preveč skrbi z 

Jernejo in je Moniko kar prepustila svoji mami. Monika je včasih 

želela govoriti z njo, a jo je vedno zavrnila: »Monika, mi boš 

potem vse povedala!« A ponavadi se to ni zgodilo, ker je otrok 

prej zaspal. Babico je to zelo motilo. Večkrat je rekla: »To, kar 

počneš, Viktorija, ni prav! Ti imaš za Moniko čisto premalo 

časa, ker si ga sploh ne vzameš. Močno se bojim, da boš hčerko 

izgubila, da se s teboj sploh ne bo hotela pogovarjati. 

Strokovno si zelo usposobljena, vse probleme tujih otrok znaš 

rešiti, pri svojih pa si odpovedala! Pazi se, da ne bo prepozno! 

Ampak takrat teh napak ne boš več mogla popraviti!«  

Viktorijo so materine besede globoko prizadele, a žal, je vedno 

izbrala Jernejo, ker je mislila, da jo bolj potrebuje. Bila je 

nedelja in Pavle je sporočil, da naj bodo pripravljene, ker jih bo 

peljal na kosilo. Viktorija je najprej srečanje hotela odpovedati, 

nato pa je le pristala. Sklenila je, da bo danes končno uredila 

odnos s svojim možem. Pavle jih je prišel iskat. Monika ga je 

bila zelo vesela, sploh ni vedela, kaj vse naj še naredi, da bi mu 

pokazala, kako rada ga ima. Hotela mu je pokazati zvezke. 

Rekel ji je, da jih bosta pogledala, ko bodo prišli do kosila. 

Jernejo je dvignil v naročje, a ta ga ni spoznala. Bila je 

popolnoma apatična. Spoznal je, da otrok prav nič ne 

napreduje. Zabolelo ga je srce, ko je ugotovil, kako težke čase 

preživlja Viktorija ob taki hčerki. Resnično jo je občudoval, kje 

jemlje vso moč , da se lahko tako razdaja. Vedel je, da to ni 

edini otrok, s katerim se ukvarja, saj ima v službi še tri take. 

Večino dni v tednu skrbeti za štiri prizadete otroke pa ni 

malenkost. Hitro je ugotovil, zakaj ji ni ostalo nič čustev zanj. 

Globoko v srcu ji sploh ni zameril. Izbral je prijetno domačo 

gostilno, kjer so lahko jedli zunaj na vrtu. To je bilo bolj 

primerno za Jernejo, da je lahko ostala v vozičku. Med kosilom 

so se prijetno pogovarjali, posebno Monika je bila zelo 

zgovorna. Bila je srečna, ker sta jo oba starša poslušala, saj se 

je to malokrat zgodilo. Pavle je opazoval svojo ženo. To ni bila 

več tista lepotica, ki jo je tako ljubil. To je postala zagrenjena 
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ženska, ki ji je trpljenje na obraz zarisalo prve gube. Njena polt 

ni bila več zdrava, temna, ampak bleda, saj je lahko le 

malokrat šla v naravo. Včasih pa je ure in ure hodila po polju in 

gozdu  okrog domače hiše. V njegovem pogledu ni bilo več 

občudovanja in ljubezni, ampak neke vrste pomilovanje.  Tudi 

Viktorija je opazovala svojega moža. Zdel se ji je še lepši, kot 

včasih. Zdravje je kar kipelo iz njega. Njegovo telo je bilo vitko, 

postava atletska. Pomislila je: »Dati mu moram svobodo, saj ga 

je škoda, da bi se postaral ob meni. Zasluži si boljše življenje, 

kot mu ga lahko dam jaz! Še danes moram to urediti!«  

Jerneja je postajala sitna, zato so se odpravili domov. Viktorija 

je dala malo spat, Pavle pa je šel z Moniko, da mu je razkazala 

zvezke in vso šolarijo. Res je bil ponosen nanjo, saj je bila 

odlična učenka. Njeni zvezki in potrebščine so bili vzorni. 

Pohvalil jo je in jo vprašal, če si kaj želi. Rekla mu je: »Veš, oči, 

rada bi nekaj knjig, ki bi mi prav prišle v šoli. Zdaj si jih 

izposojam v knjižnici, a bi raje imela svoje!« Dal ji je precej 

denarja in takoj sta ga nesla babici Kristini, da bosta jutri takoj 

kupili želene knjige. Viktorija je dala spat Jernejo, nato pa je 

poklicala varuško Jano, naj pride k deklicama. Možu je dejala: 

»Pavle, če ti je prav, bi se odpeljala na kavo, da se o marsičem 

pogovoriva. Ti je prav? K otrokoma bo prišla varuška. Sem jo 

že poklicala in bo vsak čas tukaj!«  »Prav, saj sem ti tudi jaz 

hotel to predlagati, a si me prehitela!« Odpeljala sta se na Bled. 

Med vožnjo sta molčala, vsak s svojimi mislimi. Nihče ni hotel 

prvi načeti problema. Prišla sta v hotelsko restavracijo in izbrala 

pijačo in kremno rezino. Pavle je prekinil molk: »Viktorija, se ti 

ne zdi, da najino skupno življenje ni tako, kot bi moralo biti? 

Mislim, da bi bilo prav, da se o tem problemu pošteno 

pomeniva?« Viktorija je molčala, saj si je želela, da bi Pavle 

povedal, kako misli rešiti dano situacijo. »Nič ne rečeš! Prosim, 

pošteno mi odgovori, ali imaš do mene vsaj malo ljubezni? 

Kako se je moglo zgoditi, da je vse med nama umrlo? Povej mi, 

ali kriviš mene za vse to?« Dolgo sta molčala, nato pa je 

Viktorija počasi začela: »Veš, Pavle, cel svet se mi je zameril! 
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Na nič drugega ne morem misliti, kot le na Jernejo. Vsa moja 

lepa čustva do tebe so umrla. Sama sebe ne poznam več! 

Občutek imam, da se vse lepo ob meni spremeni v grdo. Prosim 

te, razumi me! Vzemi svobodo, ki ti jo dajem! Moje srce je 

postalo en sam led. Moje misli so le pri prizadetem otroku. Ves 

čas mislim, da sem morala storiti nekaj, za kar sem takole hudo 

kaznovana. Upam, da me razumeš in da mi boš dal svobodo, a 

ne zaradi mene, ampak zaradi sebe. Moški v najlepših letih si, 

prijeten, razumevajoč, z dobro službo. Res si zaslužiš nekoga, 

ki ti bo nudil lepo duhovno in tudi telesno ljubezen. Lepo te 

prosim, odidi in ustvari si prijazen dom. Upam, da svojih otrok 

ne boš pozabil in jih boš še obiskoval. Tudi midva bova ostala 

prijatelja. Vedno ti bom na razpolago, če boš potreboval 

pogovor ali prijateljski nasvet. Tvoja ženska pa ne bom nikoli 

več. Nekaj časa je že, kar sem se odločila, da bom svoje 

življenje posvetila hčerki. Morda me v tem trenutku še ne 

razumeš, a ko boš dobro premislil, boš videl, da je tako prav!« 

Pavle je ostal brez besed. Še enkrat je spoznal, kako veliko srce 

ima Viktorija in kako je brez premišljevanja prevzela skrb za 

prizadeto hčerko. Bilo mu je kar malo nerodno, saj sam tega ne 

bi bil sposoben storiti. Brez besed je prijel žena roko, jo močno 

stisnil in ji pogledal v oči. »Taka dejanja lahko storijo le 

najboljše! Viktorija, ali veš, da si se odpovedala vsemu? Boš 

zmogla? Obljubim ti, da ti bom vedno v oporo. Tudi hčera ne 

bom pozabil. Dobro bom skrbel zanju, tako da jima ne bo nič 

manjkalo. Nikoli ne smeš pozabiti, da ti bom vedno nudil vso 

podporo. Prosim te, da mi dovoliš, da bom vedno ostal del tebe, 

tvoj prijatelj.« 

Viktorijo je njegova reakcija kar malo zmedla. Vedela je, da je 

vse, kar ji je povedal, tudi resno mislil. Bilo ji je kar malo hudo, 

a hitro se je prepričala, da je najbolje tako. Dogovorila sta se, 

da se bosta sporazumno ločila, na tiho, da babica in Monika 

sploh ne bosta vedeli. Od doma bo odnesel le svoje osebne 

stvari, vse ostalo bo pustil. Upal je, da bo dobil majhno 
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stanovanje v zdravniškem bloku ob bolnici. Vso pot do doma 

sta molčala. V stanovanje sploh ni šel, Viktorija je šla sama. 

Poslovila sta se kot dobra prijatelja. Tako se je končala njuna 

skupna pot. Monika je spraševala, zakaj se očka ni prišel 

poslovit od nje. Odgovorila ji je, da je moral v bolnico, ker so 

ga že težko čakali. Za odgovorom je bila zadovoljna.  

Viktorija je odslovila Jano, pripravila večerjo in spravila spat 

obe hčerki. Nato je vzela knjigo, da bi brala. A od tega ni bilo 

nič. Začela je premišljevati, kako se ji je obrnilo življenje. Ni 

mogla ustaviti solz žalosti, ki so kar tekle. Tako jo je dobila 

Kristina. Vedela je, kaj se bo zgodilo in tudi sama ni mogla 

ustaviti solz razočaranja. »Lahko se vedno zaneseš name! Veš, 

da ti bom pomagala!« je rekla in šla v stanovanje. Viktorija pa 

je še dolgo v noč bedela. Ni se mogla potolažiti, toda bila je 

močna oseba in dopovedovala si je, da bo že zmogla, saj mora. 

Vedela je, da ni ravnala prav, da ji srce nasprotuje. Toda bila je 

preponosna, da bi priznala napako. Rekla si je: »Res sem bila 

neumna, da sem ljubezen žrtvovala za dolžnost. Ko bom to 

bolečino prebolela, bo moja vest mirna. Saj sem takole ravnala 

le zato, ker imam Pavleta preveč rada in sem ga rešila pekla ob 

prizadetem otroku. Zakaj bi trpela dva, če bom to lahko 

opravila sama!« Ko je zaslišala Jernejin jok, se je malo 

potolažila. Sama sebe je prepričala, da je tako prav.  

Tudi Kristina je trpela, tudi njena noč je bila brez spanja. 

Obhajali so jo strašni dvomi, ni mogla razumeti, zakaj se je 

njena hči tako žrtvovala. Kot vsaka mati, je tudi ona vedela, 

kako je hči ljubila moža. Odgovora na vsa vprašanja ni našla. 

Vedela je le eno: »O, Viktorija, kako težko pot si izbrala. Vse 

hude dogodke boš morala premagati sama. Stara sem in jaz ti 

ne bom mogla pomagati. Srce se mi trga, ko pomislim, kaj vse 

te čaka! Le zakaj si se tako odločila in nisi prisluhnila svojem 

srcu.« Viktorija se je zjutraj zbudila v dnevni sobi, oblečena. 

Težko je dojela, kaj se je zgodilo. Ko je zaslišala Jernejo kako 

hlipa, brez joka, neslišno, se je zavedla, da si je izbrala čudno 
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pot življenja. Strašno je bilo spoznanje, da je izbrala samotno 

pot, da se bo skozi življenje prebijala sama. Ampak njena volja 

je bila močna. Odločila se je, da bo čim prej pobrala vse 

Pavletove stvari, da jo ne bodo preveč spominjale nanj. Poslala 

mu jih bo kar v bolnico. Vedela je, da ne bi prenesla, če bi 

gledala kako pospravlja vse svoje, da bi odšel. Sklenila je tudi, 

da bo čim prej vložila dokumente za razvezo. Hotela je hitro 

pozabiti na to boleče obdobje svojega življenja. Vedela je, da 

nobena pot več ne vodi nazaj.  

 

                                     Olga Marinšek Kepic 

 

                   

http://www.najdi.si/multimedia/?previewParam=PcYAZmCSUCGRX8EIlvEt0IlzF2VdrTuD&referer=http://www.najdi.si/najdi_slike.jsp?q=sonce&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page&tab=img
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VABILO ZA JULIJ IN AVGUST 2012 

- enota NAKLO - 

 
 

o TELOVADBA –  

julij - petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli 
enote Naklo  
avgust - torek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli 

enote Naklo 

o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo 

o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –  

ponedeljek, sreda, petek ob 10.30 uri v dnevnem prostoru v 
pritličju enote Naklo 

o BALINANJE S PLOŠČKI, DRUŽABNE IGRE –  

torek, četrtek ob 10.30 uri v enoti Naklo 

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

SLADOLEDNI PIKNIK s citrarko Francko Šavs in družabne 
igre (Hribar & otroci) - 
torek, 3. julij ob 10.30 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
sv. MAŠA –  
četrtek, 5. julij ob 10.30 uri v kapeli v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
LITERARNO DOPOLDNE z Olgo Kepic – 
petek, 13. julij ob 10.30 uri v avli enote Naklo 

__________________________________________________ 
KUHARSKO DOPOLDNE – 
torek, 24. julij ob 10.30 uri v enoti Naklo 
__________________________________________________ 
POGOVOR z Mijo O ZDRAVILNIH ZELIŠČIH – 
petek, 27. julij ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc – 
ponedeljek, 30. julij ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 

PEVSKO DOPOLDNE z Mijo in Marijo – 
torek, 7. avgust ob 10. uri v avli enote Naklo 
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PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc – 
ponedeljek, 13. avgust ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
__________________________________________________ 
SPREHOD in druženje ob kavi – 
torek, 21. avgust – odhod ob 9. uri izpred Doma Naklo 
 

SLADOLEDNI PIKNIK s harmonikarjema Zlatkom in 
Domnom – 
torek, 28. avgust ob 10.30 uri v enoti Naklo 
___________________________________________________________ 

 
VABILO ZA JULIJ IN AVGUST 2012 

- DSO Preddvor - 

 
 

o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –  

ponedeljek, sreda in petek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu 

o KEGLJANJE NA RUSKEM KEGLJIŠČU, BALINANJE S PLOŠČKI –  

torek in četrtek ob 9.30 uri v uti oz. na terasi 

o JUTRANJA TELOVADBA   
novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri v dnevnem prostoru, 

grad pritličje – torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru 
o MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini spominski sobi 

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

IZLET SKUPINE ZA ROČNA DELA NA BLED – 
sreda, 4. julij in sreda 11. julij dopoldne 
__________________________________________________ 

SLADOLEDNI PIKNIK s harmonikarjem Lukom – 
četrtek, 5. julij ob 10. uri v parku 
__________________________________________________ 
SPREHOD do jezera Črnava – 
torek, 10. julij – odhod ob 9. uri izpred Doma 
__________________________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic – 
ponedeljek, 16. julij ob 15. uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic - 

sreda, 25. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
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PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc - 
torek, 31. julij ob 9.00 uri v 2. nadstropju gradu in  
ob 9.30 uri v 1. nadstropju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce  
rojene v juliju -  s harmonikarico Darjo Jelenc - 
torek, 31. julij ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
SLADOLEDNI PIKNIK s citrarko Francko Šavs –  
četrtek, 2. avgust ob 10. uri v parku  
__________________________________________________ 
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic – 
ponedeljek, 6. avgust ob 15. uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc - 
petek, 17. avgust ob 9.00 uri v 2. nadstropju gradu in  
ob 9.30 uri v 1. nadstropju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce  
rojene v avgustu -  s harmonikarico Darjo Jelenc - 

petek, 17. avgust ob 10.00 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic - 
sreda, 22. avgust ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
SPREHOD do jezera Črnava – 
sreda, 29. avgust – odhod ob 9. uri izpred Doma 
__________________________________________________ 
 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

Program pripravila:  
Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

 
 

 
 

__________________________________________________________ 

Uredniški odbor: 

Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor 
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka 


