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ZA VARNO IN ŽIVLJENJA POLNO STAROST
ki meri tudi moralne krize. Ker velja
za tovrstne krize nekakšna zakonitost,
da vzpon z dna krize traja še dlje, kot
traja obdobje upadanja gospodarske
rasti, postavlja le-to pred vse nas izziv, da kot družba in kot narod, v prvi
vrsti pa vsak sam zase, najdemo način in pot moralnega očiščenja. In
samo seštevek množice osebnih tovrstnih odločitev za takšno pot lahko

Pred štirimi leti, v 27. številki

rodi novo kvaliteto odrešenja izpod
spon neobvladljivega divjega prerazporejanja dobrin od revnih k bogatim.
Kajti zavedati se moramo, da je kriza,
v kateri se nahajata naša domovina

Utrinkov, sem si v naslovu prispevka
zastavil tole vprašanje: »Letošnji veseli december mejnik med visoko gospodarsko rastjo in gospodarsko recesijo?«. Sredi leta 2008 so namreč naši
in tudi svetovni mediji začeli vse pogosteje opozarjati, da je obdobje visoke
gospodarske rasti nepreklicno mimo
in da se je začela svetovna gospodarska kriza. Takrat sem izrazil upanje,
da je to spoznanje, kakor je grenko,
tudi zdravilno, saj nas na svojski način
sooča z večjo odgovornostjo do ravnanja z viri, ki so nam zaupani.
Žal se dobra štiri leta po tem
pred nami ponovno drastično zarisuje
nov, verjetno še globlji ciklus gospodarske, finančne in seveda vsaj v ena-

in ves svet, dejansko odraz propada
temeljnih vrednot, na katerih stoji
današnja civilizacija. To so poštenje,
pravičnost, solidarnost in nenazadnje
ljubezen kot osnovna prvina preteklih
božično-novoletnih praznikov. In le če
bi pozitivna energija, zbrana v protestih množic po naših ulicah, rodila nov
(prenovljen) družbeni red, ki bi slonel
na teh vrednotah, ostaja upanje, da
bomo pridobitve civilizacije ohranili
tudi za naše zanamce.
V preteklem evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti smo v našem domu na samem začetku tega leta le-to obeležili
z odmevno okroglo mizo o zametkih
medgeneracijskega centra na Vrhniki.

Štefan Kociper, direktor
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Lahko bi rekli, da so nas pri tem bolj

tako rekoč v njihovi življenjski sredini,

ali manj zavestno navdihovale prav
zgoraj omenjene vrednote.

kar omogoča ohranjanje tesnih stikov
z družino, sorodniki ter širšim soci-

V tem okviru smo tukaj zaposle-

alnim okoljem, iz katerega prihajajo

ni ponovno jasno definirali poslanstvo
Doma upokojencev Vrhnika. To pa je:

stanovalci v dom. Še posebna pozornost pa velja kakovostnemu izvajanju

Vsem stanovalcem doma s kakovostno oskrbo in zdravstveno nego ter

storitev za osebe z demenco.
Tudi v prihodnje želi Dom upo-

ambulantno zdravstveno obravnavo v

kojencev Vrhnika biti dom za kakovo-

samem domu lajšati starostne in zdravstvene težave in jim zagotavljati mir-

stno preživljanje starosti ter pri tem
izžarevati toplino domačega ognjišča,

no, varno ter prijetno starost. Ob tem
pa s prijaznim vzpodbujanjem dobrih

v katerem bo prevladovalo medsebojno zaupanje in zadovoljstvo vseh. Še

medsebojnih odnosov v sodelovanju
s svojci, prostovoljci iz ožje in širše
lokalne skupnosti nuditi stanovalcem

naprej bo dom namenjen v prvi vrsti
občanom občin Vrhnika, Borovnica in
Log Dragomer ter bo tako omogočal

doma čim več aktivnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe po sproščanju,
dobrem počutju, samopotrjevanju ter
veselem in čustveno izpolnjenem življenju. Poslanstvo doma pa je tudi
spodbujanje notranjega miru in človeškega zorenja ter nudenje pomoči pri
dostojanstvenem človeškem zorenju
do konca življenja kljub telesnemu
pešanju, bolezni in drugim starostnim
tegobam. Vodilo pri tem je: odprt in
spoštljiv odnos do vseh stanovalcev
ter v čim večji meri, v okviru danih
možnosti, upoštevanje potreb slehernega posameznika; v prvi vrsti pa
ohranitev dostojanstva slehernega in
zaščita njegovih pravic.
Storitve institucionalnega varstva starejših nudi dom predvsem domačinom ter občanom bližnjih občin

optimalno povezanost stanovalcev
doma z njihovimi svojci in domačim
okoljem.
S sodelovanjem stanovalcev,
svojcev in zunanje zainteresirane javnosti bomo zaposleni ustvarjali dom
po meri starega človeka. Prav tako
pa bomo svoje znanje in izkušnje delili tudi z drugo zainteresirano javnostjo in tako z njihovim sodelovanjem
prispevali k preživljanju kakovostne
starosti tako stanovalcev doma kot
ostalih občanov. Zaposleni bomo ves
čas vključeni v permanentne oblike izobraževanja in usposabljanja ter strokovne izmenjave s strokovnimi delavci sorodnih ustanov.
Razvijali bomo sodobni koncept
varstva starejših ljudi, ki temelji na
spoznanjih socialne psihologije in ge2

rontologije, v socialno zaokroženih

In nenazadnje smo zelo zado-

manjših bivalnih enotah, katerega
osnovni cilj je višja kakovost življe-

voljni, da smo, tako kot že vrsto let
nazaj, tudi preteklo leto uspeli nada-

nja starejših ljudi v domu s posebnim

ljevati z vlaganjem v vzpostavljanje

poudarkom na programih za osebe
z demenco. Tako želi dom še naprej

pogojev za čim bolj varno, udobno
in prijetno bivanje naših stanovalcev

ohranjati ime cenjene ustanove, ki
starejšim zagotavlja kakovostno pre-

v domu ter hkrati vzpostavljanje primernih pogojev za delo vseh zapo-

življanje starosti.

slenih. Tu sta dve največji pridobitvi,

Z izgradnjo dislociranega oddelka s štirimi bivalnimi enotami za

dve popolnoma novi dvigali, ki sta se
pridružili prav tako novemu dvigalu

osebe z demenco do leta 2015 pa bo
ustvarjen dober temelj za razvoj med-

izpred dveh let. Tudi te pridobitve potrjujejo odgovorno uresničevanje na-

generacijskega središča na predvidenih novih zazidalnih površinah v neposredni soseščini doma. S tem bodo

šega poslanstva in vestnega sledenja
viziji doma še v prihodnje.
Zato se na tem mestu iskreno

vzpostavljeni dodatni pogoji za širjenje mreže storitev doma za prebivalce
Vrhnike ter okoliških občin.
Na teh temeljih se nam je kar
sam po sebi ponudil slogan, ki najkrajše izraža naše poslanstvo in je
našel svoje mesto v celostni grafični
podobi doma: »Za varno in življenja
polno starost!«
S tem sloganom smo tudi ob
letošnjem kulturnem prazniku odprli
domsko spletno stran, ki bo v prihodnje odražala utrip življenja doma tudi
navzven. Omenjeni slogan se je že
preteklem letu v polni meri potrjeval
tudi v zelo uspešnem izvajanju nove
storitve za starejše, to je storitve pomoči družini na domu. V vsestransko
zadovoljstvo to storitev opravljamo
od marca lanskega leta naprej.

zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem za požrtvovalno in nesebično prizadevanje za uresničevanje našega poslanstva. Enaka zahvala velja
tudi prostovoljkam in prostovoljcem,
ki se nesebično razdajajo in razveseljujejo naše stanovalce. Prisrčna zahvala tudi donatorjem, ki so v preteklem letu darovali svoj prispevek za
nabavo nadstandardnih pripomočkov za izvajanje zdravstvene nege in
oskrbe. Vsem stanovalkam in stanovalcem pa obenem v svojem in imenu sodelavk ter sodelavcev sporočam,
da bomo na tej poti vztrajali tudi v
prihodnje, ne glede na globino krize.
Za varno in življenja polno starost!
Štefan Kociper, direktor
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KRONIKA DOGODKOV 2012
Januar – Prosinec
Ko te Fabijan (20.) oznanja, sok v drevesih že poganja.
05.01.2012

Sveta maša za stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

07.01.2012

Obisk skavtov s poslanico ob prazniku Svetih Treh kraljev ob 10.15
uri v kapeli v 2. nadstropju

11.01.2012

Predstavitev ideje Medgeneracijskega središča v okviru Doma upokojencev Vrhnika in umestitev v prostorski načrt občine Vrhnika ob
13.30 uri v prireditvenem prostoru

18.01.2012

Nastopili so kvartet Slavček in dva harmonikarja ob 16.30 uri v prireditvenem prostoru

26.01.2012

Praznovanje rojstnih dni vseh stanovalcev, ki so rojeni v januarju,
ob 14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Bilo je sončno in toplo, dnevi so bili jasni.

Medgeneracijsko središče
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Februar – Svečan
Kolikor škrjanček prej žgoli, toliko po Svečnici (2.) molči.

Celostna grafična podoba
08.02.2012

Slovenski kulturni praznik. Na ogled je bila razstava predlogov za celostno grafično podobo doma. Razstava je bila odprta do 29.02.2012
v recepciji doma

16.02.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

21.02.2012

Pustno rajanje za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

23.02.2012

Praznovanje rojstnih dni za tiste stanovalce, ki so rojeni v februarju,
ob 14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Bilo je oblačno, hladno in večkrat je malo snežilo.
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Marec – Sušec
Če sušec prah okrog pometa, nam dobro letino obeta.
14.03.2012

Predavanje o vrstah bolečine in zdravljenju le-te brez uporabe
zdravil ob 10.00 v prireditvenem prostoru

22.03.2012

Koncert Mešanega pevskega zbora Društva invalidov Vrhnika ob
materinskem dnevu ob 16.00 v prireditvenem prostoru

27.03.2012

Nastopila je skupina Coklarji iz Borovnice s skupino harmonikarjev
ob 10.00 v prireditvenem prostoru

29.03.2012

Praznovanje rojstnih dni tistih stanovalcev, ki so rojeni v marcu, ob
14.00 v glavni jedilnici

30.03.2012

Izdelava Butaric v 2. nadstropju – Delovna terapija

Vreme:

Bilo je še hladno, le nekaj toplih popoldnevov.

MPZ društvo invalidov
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April – Mali traven
Kadar murva zeleni, slane več se bati ni.
05.04.2012 in 06.04.2012 Priprava pirhov in dekoracij za Veliko noč ob 9.00 v 2.
nadstropju novi del
06.04.2012

Križev pot ob 14.00 v prireditvenem prostoru

11.04.2012

Ogled filma na temo Velike noči ob 10.00 v prireditvenem prostoru

12.04.2012

Skupina Aqua je nastopila z mladinsko gledališko predstavo z naslovom Uršika Zala ob 16.00 v prireditvenem prostoru

13.04.2012

Sveta maša in blagoslov novih dvigal ob 10.00 v prireditvenem prostoru

18.04.2012

Nastop cerkvenega pevskega zbora Svetega Pavla iz Vrhnike ob
16.00 v prireditvenem prostoru

20.04.2012

Predstavitev projekta Evropska vas osnovne šole Ivana Cankarja
Vrhnika ob 10.30 uri v prireditvenem prostoru

24.04.2012

Praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v aprilu, ob 14.00
v glavni jedilnici

25.04.2012

Nastop skupine Oratorij Bend ob 10.00 v prireditvenem prostoru

Vreme:

Ohladitve in otoplitve. Deževno. Popoldnevi tudi že topli.

Izdelovanje butaric in pirhov
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Maj – Veliki traven
Po svetem Servati (13.) ni mraza se bati.
01.05.2012

Budnica pihalne godbe Vrhnika v dopoldanskem času

03.05.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

03.05.2012

Medgeneracijsko druženje je pripravila skupina študentov Fakultete
za socialno delo ob 16.00 v prireditvenem prostoru

06.05.2012

Slovesna Sveta maša ob 9.00 v prireditvenem prostoru

08.05.2012

Nastopil bo cerkveni pevski zbor Sv.Pavla iz Vrhnike ob 16.30 uri v
prireditvenem prostoru

15.05.2012

Učenci osnovne šole Ivana Cankarja so nastopili s programom z
naslovom: Evropska vas v DUV ob 10.30 uri v prireditvenem prostoru

31.05.2012

Praznovanje rojstnih dni za stanovalce, rojene v maju, ob 14.00 v
glavni jedilnici

Vreme:

Nekaj dežja, pa spet sonca in toplih dni.

Evropska vas
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Junij – Rožnik
Če gostuje rad vihar, milo toži čebelar.

Tradicionalni piknik
07.06.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

14.06.2012

Od 15. ure dalje na vrtu tradicionalni piknik

20.06.2012

Nastopil je mešani pevski zbor Mavrica ob 16.30 uri v prireditvenem prostoru

28.06.2012

Praznovanje rojstnih dni za tiste stanovalce, ki so rojeni v juniju,
ob 14.00 v glavni jedilnici. Pod vrbo je bila tradicionalna peka palačink »še pa še«. Po pikniku je bila tudi čutno-gibalna skupina.

Vreme:

V drugi polovici meseca je bilo popoldne že prav vroče vreme.
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Julij – Mali srpan
Magdalena rada joče kot otroče.
Vsako sredo

ob 10. uri zunaj pod vrbo je bila telovadba in na voljo palačinke
»še pa še«.

04.07.2012

Nastopil je domski pevski zbor »Upanje« ob 15.00 v prireditvenem
prostoru

05.07.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

06.07.2012

Medgeneracijsko druženje z mladimi iz podmladka SDS ob spremljavi harmonike ob 10.00 v prireditvenem prostoru

26.07.2012

Praznovanje rojstnih dni za tiste stanovalce, ki so rojeni v juliju, ob
14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Menjale so se vročina in ohladitve.

Palačinke
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Avgust – Veliki srpan
Če ima Lovrenc (10.) grozd mehak, bo vina sodek kaj sladak.
Vsako sredo

ob 10. uri zunaj pod vrbo: telovadba in palačinke »še pa še«.

02.08.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

07.08.2012

Je bilo predavanje z diapozitivi »Magični podvodni svet« ob 10.00 v
prireditvenem prostoru

16.08.2012

Je bilo literarno dopoldne z gospodom Ernest Jazbinškom-predstavil je knjigo »Dekle s Polane« ob 10.00 v prireditvenem prostoru

Delavnica: Nega rok in nohtov
23.08.2012

Je bila delavnica »Nega rok in nohtov« ob 10.00 v prostorih delovne terapije, 2. nadstropje. Zaradi potrebnih pripomočkov na delavnici se je bilo treba prijaviti v delovni terapiji

28.08.2012

Je bila delavnica »Nega nog« ob 10.00 v prostorih delovne terapije, 2. nadstropje. Zaradi potrebnih pripomočkov na delavnici se je
bilo treba prijaviti do 14.08.2012 v delovni terapiji

30.08.2012

Je bilo praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v avgustu, ob 14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Je bilo v glavnem »vročinsko« s temperaturo tudi do 36ºC,
seveda so bile vmes majhne ohladitve.
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September – Kimavec
Tilen (1.) meglen, grda jesen.
06.09.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

20.09.2012

Je bil izlet stanovalcev na Sveto Goro pri Gorici. Prijave so bile v
Delovni terapiji do 12.09.2012

27.09.2012

Je bilo praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v septembru, ob 14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Bile so ohladitve in malo nižje temperature.

Oktober – Listopad
Ko žerjav leti na tuje, zima že se približuje.
04.10.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

18.10.2012

Je bilo predavanje z diapozitivi »Lepote Slovenije« v letnih časih ob
10.00 v prireditvenem prostoru

25.10.2012

Praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v oktobru, ob
14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Nizka oblačnost se je zadrževala, zadrževala skoraj ves dan, včasih
je tudi deževalo.

Rojstni dan
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November – Listopad
Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije.
08.11.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru

14.11.2012

Je bil kostanjev piknik z martinovanjem ob 10.00 v prireditvenem
prostoru

15.11.2012

Je turistično društvo Šiška izvedlo pester spored ob 10.00 v prireditvenem prostoru

23.11.2012

So nas obiskali otroci iz vrtca Komarček ob 9.00 v 2. nadstropju.

28.11.2012

Nastopil je ženski pevski zbor Barjanke in se zgodil obisk Društva
upokojencev Borovnica ob 10.00 v prireditvenem prostoru. Po končani prireditvi so poklepetali s svojimi člani.

29.11.2012

Je bilo praznovanje rojstnih dni za stanovalce, ki so rojeni v novembru, ob 14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Oblačno, z vedno nižjimi stopinjami. Tudi sneg se je že pokazal.

Vrtec Komarček na obisku
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December – Gruden
Kadar dan se povečuje (21), zima brije le še huje.
04.12.2012

Obiskalo nas je Društvo upokojencev Vrhnika z dedkom Mrazom in
pevskim zborom ob 10.00 v prireditvenem prostoru

06.12.2012

Sveta maša za vse stanovalce ob 10.00 v prireditvenem prostoru.
Po maši nas je obiskal Sveti Miklavž.

11.12.2012

Obiskali so nas otroci iz vrtca Komarček in nam pomagali okrasiti
smrekico ob 10.00 v prireditvenem prostoru

13.12.2012

Obiskalo nas je Društvo upokojencev Logatec z zanimivim programom ob 10.00 v prireditvenem prostoru

18.12.2012

Je bila novoletna zabava z zelo pestrim programom ob 16.00 v prireditvenem prostoru

20.12.2012

Predstavniki Zveze borcev so obiskali svoje člane in jih pogostili ob
10.00 v prireditvenem prostoru

20.12.2012

Praznovanje rojstnih dni za vse stanovalce, rojene v decembru, ob
14.00 v glavni jedilnici

Vreme:

Vreme je bilo megleno ali z nizko oblačnostjo, vmes dež in pogosto
je snežilo.
Pripravila in zapisala Vera Kernc

Novoletna zabava
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CELOLETNE DEJAVNOSTI
V Domu upokojencev na Vrhniki
Ko se je bližal konec leta 2012,

mini in minerali, da bi bil izdelek čim
bolj zdrav. Pri vsakem izdelku nam

sem premišljevala, koliko dejavnosti se je zgodilo skoz vse leto v tem

prebere, kakšne vitamine in minera-

domu. Skoraj ni bilo dneva, da ne bi
minil brez kakšnih dejavnosti in za-

le vsebuje. Na koncu vse izdelke poskusimo, da vidimo, kaj smo ustvari-

nimivih dogodkov. Za vsakega je bilo

le. Pred velikimi prazniki pripravljamo
jedi, ki so bolj praznične.

nekaj, za ene vse, razen za tiste, ki
ležijo nepokretni v posteljah.

Pred božičnimi prazniki pečemo
razne dobre piškote, ki se prodajajo

Vsak ponedeljek ob drugi uri je
priljubljena skupina »Babičina kuhinja« kuhala pod vodstvom gospe se-

na predpraznični stojnici v domu. Te
skupine se z veseljem redno udeležuje štirinajst udeleženk.

stre Barbke Koširjeve.

Babičina kuhinja

Tukaj se vedno nekaj eksperimentira. Gospa sestra Barbka se trudi, da bi v vsakem izdelku ostali vita-

Ob ponedeljkih imajo skupino
prostovoljke iz Loga. Obiščejo in pokramljajo s svojimi krajani, ki so oskr15

bovanci Doma upokojencev na Vrhni-

ki skupini poleg kave in čaja poslad-

ki.
Ob torkih dopoldne ima skupino

ka s kakšnim dobrim domačim pecivom, saj je prava »cukerpekarca«. Za

gospa Helena. V tej skupini se razpra-

Božične praznike smo se posladkali s

vlja o zanimivih temah. Največ o zdravilnih zeliščih, saj je gospa Helena na

pecivom iz marcipana in z marcipanovim nadevom z dateljni. Nazdravile

tem področju dobra poznavalka. Proslavljajo vse rojstne dneve udeleženk.

smo s kuhanim vinom, da bi bilo leto,

Ob dobri kavi pa prepevajo. Skupina

ki prihaja, zdravo in zadovoljno. Vsak
prisoten je dobil še vrečko dobrih do-

je zanimiva, to se kaže vedno v veliki
udeležbi.

mačih piškotov in dobro vem, da jih je
gospa Andra pekla s srcem. Povrh še

Ob torkih imajo skupino »Materina dušica«.

lepo čestitko s čustveno vsebino. Gospa Andra je prava dobrotnica, preveč

Skupina Materina dušica

Ob sredah od 10. do 12. ure vodi
skupino »Upanje« gospa Andra Čelar.
Na skupini poslušamo vedno zelo zanimive teme, saj gospa dobro ve, kaj
nas zanima. Gospa Andra nas na vsa-

nas razvaja!
Ob sredah popoldne je skupina
»Borovničank«, to skupino vodi sestra
Jožica. V tej skupini so občani Borovnice, sedaj oskrbovanci doma na Vrh16

niki. Ta skupina je zelo prijetna, saj je

dan dva ročno pobarvana obešalnika.

sestra Jožica zelo prijazna.
Ob četrtkih ob 9.uri je skupina s

Letos so se pri ročnem delu začela izdelovati zelo lepe ogrlice, ogrli-

socialno delavko gospo Simono Medic.

ce z uhani ali ogrlice uhani in zapestni-

Gospa Simona skupini pove vse novosti, ki so se dogajale v tem tednu. Če

ce. Pri teh delih sta pravi profesionalki
gospa Marija Metljak in gospa Tončka

so kakšne pritožbe, jih sprejme in jih
prenese odgovornim. Za povrh pove

Baloh. Iz platna so se šivale zelo lepe
darilne vrečke. Za motive na vrečkah

še kakšen »vic«, da se nasmejimo,

je pa prava umetnica gospa delovna

saj je smeh pol zdravja.
Ob četrtkih ob 16.uri je pevska

terapevtka Nataša. Te vrečke so se
v glavnem uporabljale za ogrlice. Pri

skupina »Sončki« pod vodstvom pevovodkinje gospe Anice Buh. Zadnji

ročnih delih je res vse ustvarjalno,
lahko rečem umetniško. Seveda so to

četrtek v mesecu pojemo v veliki jedilnici vsem slavljencem, ki so imeli
v tistem mesecu rojstni dan. Letos je

sugestije delovnih terapevtk.
Pred velikimi prazniki se izdelujejo izdelki praznikom primerno. Pred

bila »Pevska revija« domskih oskrbovancev v Sežani. Zapele smo pesem
»Borovniška fara« in ker se nam je
pridružil domski direktor, smo jo še
lepše odpele.
Ob petkih popoldne imajo tudi
skupino »Dobre misli«.
Ob petkih od 9. ure do 12. ure so
ročna dela. Brez vsakih zadržkov lahko imenujem »Ustvarjalno delavnico«
pod vodstvom gospe delovne terapevtke Nataše in gospe delovne terapevtke Marijane. Tukaj se ves čas dela:
barva, striže, šiva, štika in še mnogo
drugega. Vedno se nekaj ustvarja. Za
vsak mesec za rojstne dneve izdelujemo embleme. Motivi na emblemih
so mesecu primerni. Sicer so motivi
iznajdljivost delovnih terapevtk. Lani
je vsak oskrbovanec prejel za rojstni

cvetno nedeljo se izdelujejo butare.
Vsaka udeleženka si lahko naredi tudi
zase eno butarico. Ob Veliki noči pripravimo za cel dom preko 300 jajc za
pirhe. Na vsako jajce navežemo kako
zelenje, od peteršilja, deteljice ali kakšne druge zelene liste in vejice. V
domski kuhinji jih skuhajo, največkrat
v listih čebule. Pred Adventom izdelujemo adventne venčke. Letos so mi
bili zelo lepi aranžmaji, narejeni na
drevesnem lubju. To je bila iznajdba
gospe delovne terapevtke Marijane.
Vse zelenje in šibovje za izdelovanje butar in adventnih venčkov ter
aranžmajev pripelje iz bloških gozdov
gospa delovna terapevtka Marijana.
Pri ročnih delih res ni nikoli dolgčas, za vsako se najde kakšno delo.
Za delo smo vedno nagrajeni s kavo,
17

včasih pa nas posladkajo s kakšnimi

Enkrat tedensko so tudi »Misel-

piškoti.
Pred prazniki se je naredilo tudi

ne vaje« pod vodstvom delovnih tera-

zelo veliko ličnih božično-novoletnih
voščilnic. Ena je bila bolj domiselna
kot druga, delovne terapevtke imajo

Vseh skupin nisem opisala v podrobnosti, ker pri vseh skupinah nisem
prisotna, zato ne poznam njihovega

polno idej.

programa. Vem pa, da so vse skupine

pevtk.

Skupinska telovadba z otroci
V domu imajo tudi domske sestre pevski zbor »Upanje« pod vodstvom umetniškega vodja Jožeta Jesenovca. Domske sestre imajo tudi
plesni ansambel. Svoje znanje nam
pokažejo na raznih prireditvah in proslavah. Mnogokrat zbor tudi gostuje
po Sloveniji.
Večkrat tedensko so tudi razne
telovadbe, vsaka je primerna zdravstvenemu stanju udeleženke.

kvalitetne in zelo dobro obiskane.
Skoz vse leto se v Domu upokojencev Vrhnika veliko dogaja. Vrstijo se obiski raznih pevskih, igralskih
skupin in kvalitetna predavanja.
Poleti je domski piknik z velikim
srečelovom in programom, namenjen
je tudi sorodnikom in prijateljem oskrbovancev doma.
Letos so bili za oskrbovance trije izleti. Prvi je bil ogled cvetličnega
18

sejma. Vsak obiskovalec je dobil eno

nagradni kviz, da je gospa Andra vi-

lončnico. Nekatere so krasile prostor
kot obešanke pred knjižnico.

dela, koliko smo si zapomnili njeno

Drugi je bil izlet v Sinjo Gorico,
v Ribiški dom. Oskrbovanci so se prav
dobro počutili v lepem vremenu in idi-

je imel ves program objavljen v dveh
delih v »Naših dnevih«.
V letu 2011 je bila lepa pridobi-

lični okolici ob Ljubljanici in bajerjih.

tev za oskrbovance darilo uprave za

razlago. Kdor ni bil z nami na izletu,

Dvignjena gredica
Nepozaben je bil izlet na Sveto
goro, ki ga je vodila gospa Andra Čelar. Od Vrhnike do Svete gore in nazaj
do Nove Gorice nam je vso pot pripovedovala o vseh zanimivostih poti.
Ob vrnitvi s Svete gore smo se najprej ustavili v stari Gorici, ob ploščadi,
kjer smo bili sprejeti v Evropsko zvezo. Nato smo krožili z avtobusom po
večjih ulicah stare in Nove Gorice.
O zanimivostih poti je omeniti

Novo leto, monitor v avli pri recepciji.
Vse, kar se dogaja v domu ali
na izletih, fotografirajo in vse te posnetke prenesejo na monitor. Ta cele
dneve prikazuje vse posnetke, ki so
se zgodili v tekočem letu.
Vsako leto se ob sredah v mesecu juliju in avgustu pečejo palačinke.
Letos so bile vse srede v juliju in avgustu tako lepe, da so se palačinke
pekle zunaj pred knjižnico: Oskrbo19

vanci najprej telovadijo, potem so na

starejših občanov v Sloveniji. Tukaj je

grajeni s palačinkami in sokom.
Mizar je zunanjo steno na pokriti

sonce, senca, drevesa in lepi sprehodi

lopi obil z lesom. Na te lesene predele

je mnogo klopi, kjer lahko posedamo
in kramljamo. V tem domu vladajo
sloga, prijateljstvo in tovarištvo. Zato

okoli doma, peš ali z vozički. Ob domu

so delovne terapevtke obesile korita s
pelargonijami, bilo je zelo lepo in vpadljivo. Pred pokrito lopo je na velikem
podstavku vseskozi cvetelo razno cve-

je bivanje v tem domu prijetno in lepo.

tje in krasilo okolico.

psiho.
Kako je lep tale pregovor: »Saj

Vse to vpliva na zdravje in človekovo

svet bi bil bogat, ko kruh delil bi z bratom brat s prav srčnimi čutili.«
Mesec december je vesel in prazničen mesec, kamor stopiš, je vse
tako praznično in veselo. Zato ga lahko imenujemo »veseli december«. Po
vseh prostorih so jaslice, smrekice in
razni aranžmaji.
V decembru se vsakodnevno nekaj dogaja. Razni obiski organizacij,
društev. Seveda prijetne prireditve
in obdaritve popestrijo vse življenje.
Najbolj so prisrčni obiski otrok, posebno tistih iz vrtcev, ko nam zapojejo, nas kar stisne pri srcu.
Veliko lepega in zabavnega se
skozi vse leto dogaja v domu. Zato
iskrena hvala tistim, ki vse to organizirajo in skrbijo, da se imajo oskrbovanci v jeseni življenja lepo in zabavno v svojem novem domu.
Iva Pečar

Obnovljen nadstrešek
Nova pridobitev je bila še dvignjena
zeliščna gredica. Tu so posejane razne
dišavnice in zdravilna zelišča. Ob njej
sta dve klopi, kjer lahko posedamo in
vdihujemo vonjave.
To pa ni nič novega, če napišem,
da lepše okolice, kot jo ima vrhniški
dom starejših, nima nobeden dom
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VPRAŠANJA NA KATERE JE ODGOVARJALA
NAŠA SOCIALNA DELAVKA SIMONA MEDIC
Jaz pa smejala!« Bolj ko je bila v letih in pozabljiva, večkrat sem slišala
to prigodo.
Ko sem bila stara 6 let, sem dobila sestrico Petro, malo pred tem smo
se preselili v novo hišo. Ko še ni bila
stara eno leto, je mama na pustno
nedeljo pekla krofe. Ves čas je ponavljala, »Joj, ko bi vsaj še malo spala, da jih dokončam« in me pošiljala
pred vrata spalnice poslušat, če sestra

1) Prosim, povejte nam, kje vas je
štorklja spustila mamici v naročje
oziroma od kod ste doma in če

že joka. Oče je imel takrat delavnico
prav pod spalnico. Ker je imel prižgano krožno žago, se ni prav dobro slišalo, ali sestra joka ali ne, zato sem
hodila mami v kuhinjo pravit, da »nič

imate še starša, brate in sestre?
Menda me je res prinesla štorklja, saj je moja mama doma iz Prekmurja. Po šestih letih čakanja jo je
končno našla v ljubljanski porodnišnici, po kakšnem tednu pa so me starši
prinesli nazaj na Vrhniko. Mislim, da
je morala mama po 6 mesecih nazaj v
službo, delala je v porodnišnici, v izmenah, oče pa v tovarni LIKO. Vrtca
za tako majhne otroke seveda ni bilo,
zato sem »potovala« od varuške do
stare mame, k teti in tako naprej.
Enkrat sem pri stari mami nekaj
ušpičila in mi je rekla:«Če boš tako
delala, bom jokala.« Moj odgovor:«

ne slišim«. Sicer se ji je zdelo čudno,
da sestra tako dolgo spi, hkrati pa je
bila vesela, da bo lahko dokončala
delo. Ko je bila že skoraj pri koncu, je
v kuhinjo vstopil oče z objokano Petro
v naročju. »O, a si se zbudila,« je rekla mama, oče pa: «Že zdavnaj, saj
sem jo v delavnico slišal, kako joka in
ker ni nehala, sem prišel pogledat, kaj
je …«
Poleti so prišli na obisk sorodniki
iz Amerike in ko so bili na obisku, sem
spet dobila nalogo, da grem poslušat,
če Petra še spi. Zdelo se mi je, da ne
smem ponoviti napake, zato sem se
usedla pred vrata spalnice in čakala,
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da bo sestra zajokala. Mama me je po

Ojej – petelin spuščen, odraslih pa ni-

pol ure pogrešila in je bila zelo presenečena, ko me je našla na hodniku,

kjer. Takoj se je zakadil za mano in tekla sem pred njim po vrtu sem in tja,

pred vrati spalnice. Ko sem ji razloži-

dokler nisem padla v jamo, ki je bila

la, da nočem spet pustiti Petre jokat,
je rekla: »Iz ene skrajnosti v drugo

bogvedi zakaj izkopana sredi trate.
Bila je precej polna vode in nadaljeva-

…« In tako je še danes.

nje vem iz maminega pripovedovanja.
Slišala me je, da kričim, zato je po-

2) Kako ste preživljali svoja otro-

gledala skoz okno. Mene ni videla, niti

ška leta, ste radi hodili v šolo in
kateri predmeti so vam bili naj-

me ni več slišala, videla pa je petelina, zato je pohitela k sosedom. Videla

ljubši?
Otroštvo sem, tako kot odraslo

je jamo (seveda, ona ni tekla pred hudobnim petelinom) in takoj pomislila,

dobo, preživljala na Vrhniki. Starši
so gradili hišo, stanovali smo bližini, v hiši, kjer sta starša najela sobo,

da sem padla noter. Menda me je še
ravno pravi čas rešila iz vode, ki se je
v jamo natekla med dežjem.

kopalnico in kuhinjo. Ta kuhinja je v
mojem spominu srečen kraj, središče
vsega dogajanja. Iz zelo zgodnjih let
imam spomin, da se kopam v roza banji pred štedilnikom (kopalnica ni bila
ogrevana) in hkrati gledam risanko!
Rada sem hodila k sosedi čez
cesto, ki je imela že odrasle otroke.
Po poklicu je bila učiteljica in je imela
neskončno veliko potrpljenja z mojimi
neskončnimi vprašanji. Ena od njenih
hčerk, Alenka, me je zelo razvajala;
česala me je, dovolila mi je namazati
se s šminko … Imeli so tudi petelina,
velikega. Ta me pa ni maral. Bila sva
približno enako velika (tako se spomnim) in če me je videl, je takoj tekel za mano. Vedno sem oprezala za
njim. Nekoč, po obilnem dežju, sem jo
spet mahnila k sosedom, kar čez vrt.

3) Na katero šolo ste se vpisali po
končani osemletki in s kakšno stopnjo izobrazbe ste zaključili študij
in se nato zaposlili?
V šolo sem kar rada hodila. V
srednjo šolo sem hodila na Srednjo
pedagoško šolo, potem pa sem se vpisala na študij socialnega dela. Na študentska leta imam najlepše spomine,
takrat sem spoznala svoje najboljše
prijateljice.
Delala sem že kot študentka,
prva »prava« zaposlitev pa je bilo
pripravništvo v Domu upokojencev v
Idriji.
4) Se radi spominjate mladostnih
let ali bi jih rajši potisnili v pozabo?
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Rada se spominjam mladostnih

6) Kje ste do sedaj službovali in

let, čedalje rajši, starejša kot postajam. Čas malo zabriše spomine na

kaj vas je motiviralo, da ste se želeli zaposliti v našem domu?

stvari, ki niso bile tako lepe, in polep-

Kot sem že omenila, je bila moja

ša stvari, ki se jih radi spominjamo.
Najlepše pa se je spominjati skupaj z

prva prava služba opravljanje pripravništva v idrijskem domu. Od tam sem

ljudmi, s katerimi si mladost preživljal.
Žal je oče že pokojni, zato pa je vsak

odšla na porodniško, ko sem jo končala, pa sem se vključila v javna dela

mamin spomin zelo dragocen. Veliko-

na Centru za socialno delo na Vrhniki.

krat pomislim, da bi morala to, kar izvem, zapisati, pa se žal še ni zgodilo.

Moje delo je bila učna pomoč učencem iz osnovne šole, ki so potrebo-

5) Kdo vam je bil vzornik, ki vas je

vali pomoč pri učenju in pri socialnem
vključevanju. To sem delala eno leto

spodbudil, da ste se odločili za vaš
poklic?
Mislim, da nisem imela poseb-

in všeč mi je bilo. Z otroki sem se
lepo razumela, (s starši včasih malo
manj), s profesorji sem dobro sodelo-

nega vzornika, ko sem se odločala za
poklic. Moj glavni motiv je bil: delo z
ljudmi. Ker se nisem videla kot učiteljica, sem šla na informativnih dnevih
pogledat tudi Višjo šolo za socialno
delo. Po nekaj dodatnih premlevanjih
sem se odločila. Kasneje je bilo seveda malo drugače, kot sem si predstavljala. Nekatera predavanja so me
prav presenetila, npr. ustavno pravo in
spomnim se, da sem kar precej godrnjala, ko sem se lotevala učenja. Spet
pri drugih sem garala, ker je profesor
pri igri vlog zahteval neizprosno odkritost ali pa je stalno preizkušal naše
odločitve (Zakaj ste se tako odločili, kolegica?). Mislim, da to delam še
danes, stalno se vprašujem, če sem
se prav odločila, bi lahko bilo bolje in
kako…

vala … Potem pa sem spet odšla službovat v Idrijo. Ko sem izvedela, da
imam možnost dobiti službo za določen čas (nadomeščanje porodniške),
sem jo seveda sprejela, čeprav sem
se še spomnila, kako sem pred dvema
letoma težko prenašala vožnjo z avtobusom po ovinkih. Zjutraj dol, popoldne gor. To težavo sem rešila tako, da
sem se začela voziti z avtom, kar pa je
prineslo nove težave .
Nekoč sem se zjutraj na poti v
službo ustavila še na bencinski črpalki. Normalno sem se pripeljala v službo in parkirala. Ker je bil dan lep, je
šefica skupaj z mano odšla v bližnjo
trgovino po malico. Ko sva se vračali, me je opozorila, da na bencinskem
rezervoarju nimam pokrova. Seveda,
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na bencinski črpalki sem pokrov odvi-

učim, kako dobro delati, stvari so se v

la in dala na streho, plačala in odpeljala. Ko sva prišli v pisarno, sem takoj

enajstih letih močno spremenile. Vseskozi se trudim in prilagajam. Pri tem

poklicala na črpalko. Tam pokrovčka

so mi zelo v pomoč najbližje sode-

ni bilo. Kaj zdaj? S polnim rezervoarjem bencina si nisem upala še enkrat

lavke: delovne in fizioterapevtke ter
glavna sestra in sestra Bogdana. Za

po vseh tistih ovinkih. Šefica me je
spodbudila, naj pokličem v trgovino

vsako imam svoje probleme. Včasih
pridem do katere in začnem razlagati,

z avtodeli, in brez posebnega upanja

kaj me muči in že ko govorim, se za-

sem zavrtela številko. Kakšna sreča,
pokrovček so imeli in ko sem se vra-

snuje rešitev, tako dobre so.

čala domov, so mi ga prodali, privili,
dobila pa sem še nekaj nasvetov, kam

7) V katerem kraju sedaj prebivate?
Že vse življenje prebivam na

se odlaga pokrovček namesto na streho avtomobila. (Niso zalegli, še vedno
ga dajem na streho).

Vrhniki. Vmes sem se sicer preselila
v sosednjo ulico in nazaj, kam dlje pa
nisem »zašla«. Vrhnika je pač en tak

Z vodjo urada v Idriji sem se res
lepo razumela in žal mi je bilo, ko sem
morala oditi. Ker se je v Ljubljani prijazno izrekla o mojem delu, sem dobila
zaposlitev v ljubljanskem uradu. Tudi
tam sem se dobro počutila, všeč mi je
bilo, da sem lahko potrkala kar na sosednja vrata, če česa nisem vedela in
vedno sem dobila dober nasvet. Sem
pa v Ljubljani začela opažati, da papirnato delo postaja čedalje pomembnejše, včasih celo pomembnejše kot
delo z ljudmi. Številke in rezultati so
dobivali večjo težo kot človeške usode.
Po zaključeni drugi porodniški
sem tako z veseljem sprejela ponudbo, da se zaposlim v Domu upokojencev na Vrhniki. Ko bodo tile Utrinki izšli, bo minilo že 11 let! Še vedno se

»čuden kraj«…
8) Kako je bilo, ko ste se prvič zaljubili?
Naj vam zaupam, da sem morala kar krepko pomisliti, kdo in kdaj in
kako je že bilo … Bilo je seveda lepo, z
glavo v oblakih, skrivnimi sporočili, ki
so potovala po razredu itd. Tudi konec
je bil, kot se spodobi: tresk nazaj na
zemljo, solze in prisega, da se nikoli več ne bom zaljubila. Seveda pa je
žalost minila in tudi ljubezen je spet
prišla.
9) Koliko članov šteje vaša družina?
V družini smo štirje: mama, oče,
hčerka, sin. Včasih se hecamo, da
nam do »idealnega povprečja« manjka samo še pes ali maček.
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10) Ali se ukvarjate s kakšnim

12) Ali imate radi glasbo? Kaj

športom/hobijem?
Nikoli nisem bila kaj prida špor-

radi poslušate?
Glasbo rada poslušam. Prav tako

tnica, tako da je telovadba za hrbteni-

kot pri filmih velja, da poslušam skoraj

co pri naši fizioterapevtki Alenki edina
gibalna dejavnost, s katero se redno

vse: od arije do heavy metala – odvisno od razpoloženja. Edino rap glasba

ukvarjam. Kar rada hodim v hribe,
vendar morajo biti pred mojim izho-

in podobno »žaganje« mi ne ustreza.

dom izpolnjeni mnogi pogoji (da me

13) Ali radi brskate po internetu?

nič ne boli, da je naslednji dan prost,
da ni predaleč, da ni prevroče ali pre-

Seveda. Ne kupujem dnevnega
časopisja, kar na internetu si prebe-

mrzlo…), tako da ostane bolj malo priložnosti, da jih vidim. Skoraj vsak dan

rem, kar me zanima. Če sem slabe
volje, si zavrtim kakšno glasbo, pre-

pridem v službo in odidem domov peš
– tolažim se, da je tudi to nekaj.
Z ročnimi deli se ne ukvarjam,

berem si kakšen dober recept (in včasih celo kaj skuham), občudujem fotografije krajev po svetu in si obetam,

nikoli nisem bila prav spretna. Z našo
Mijo sem se pred kakima dvema letoma dogovorila za tečaj pletenja, pa
vedno kaj pride vmes. Ponavadi kakšna dobra knjiga. Berem zelo rada in
skoraj vse.

da jih bom nekoč obiskala. Če mi gre
res vse na živce, na hitro odigram en
tetris, da se pomirim.
14) S čim se najraje sladkate in
kaj najraje jeste?
Verjetno bi prej naštela, česa ne
maram. Če grem jest ven, rada preizkusim kaj novega, trenutno imam
najrajši tajsko hrano. Od sadja najbolj
cenim češnje in jagode, vsako leto
komaj čakam na sezono, pa sladoled
mi je všeč, še posebej v kombinaciji
z vročimi višnjami… V službi sem najbolj vesela, če je na meniju file Stroganoff ali postrv po tržaško.

11) Katere oddaje in filmi so vam
pri srcu?
Ravno zadnjič sem presenetila
kolegico, ko sem povedala, da rada
gledam filme o Jamesu Bondu. Prepričana je bila, da me bolj zanimajo
kakšne drame… Pravzaprav težko rečem, kateri filmi so mi všeč. Če je film
dobro narejen, mi je všeč skoraj kakršenkoli žanr od drame in komedije
do akcijskih filmov in znanstvene fantastike.

15) Česa
veselite?
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se

trenutno

najbolj

Veseli me,

(samo preveč poredko) se dobim s

- da smo v družini zdravi, da se med
seboj dobro razumemo in da se zna-

prijateljicami na klepetu.
18) Že veste, kako boste izkoristili upokojenski čas?

mo pobotati, kadar se spremo
- da se dobro razumem s sodelavkami, ki mi marsikdaj pomagajo pri

Pravzaprav ne, ne vem. Čeprav
rada drugim predavam o tem, da se je

odločitvah
- da se lahko izgovorim na nizek pri-

treba na to pripraviti, tako da bi prav
lahko s tem nadaljevala tudi po upo-

tisk in pijem kavo

kojitvi, če jo bom dočakala. Zaenkrat

- da znam včasih spregledati prah, ki
se mi valja po kotih in najprej pre-

se mi zdi, da se bom dobro počutila,
če bom le zdrava. Mislim, da mi ne bo

berem knjigo do konca in šele potem posesam (če posesam),

dolgčas.
19) Bi nam na koncu še kaj zaželeli?
Ni zraslo na mojem zelniku in že

- da imam dobre prijateljice, na katere se lahko zanesem
- da se rada smejem.

kar precej staro je, pa mislim, da še
velja:
• Naj bo vaša ljubezen močnejša kakor vaše sovraštvo ali jeza.
• Naučite se modrosti popuščanja, saj
se je bolje malo upogniti kot zlomiti.
• Raje verjemite najboljše kot najslabše.
• Ljudje bodo presegli vaše mnenje o
njih, a se mu bodo tudi izneverili.
• Ne pozabite, da je resnično prijateljstvo temelj vsakega trajnega odnosa.
• Prosim, predajte to spoznanje svojim otrokom in otrokom svojih otrok.
Bolj ko se stvari spreminjajo, bolj
enake so.
Jane Wells (1886)

16) Kaj vas spravi v slabo voljo?
V slabo voljo me spravi, če me
ljudje napačno razumejo in tudi ne
pustijo, da bi povedala, kaj sem zares
mislila. Boli me, če se mi zdi, da se
dogaja krivica, pa je ne morem popraviti. Rada bi vsem ustregla, pa ne
morem – to je en tak večen vir nezadovoljstva.
17) Kako izkoriščate svoj prosti
čas?
Popoldne rada kaj preberem,
grem na sprehod, spečem kaj dobrega. Pozimi grem občasno smučat
ali (če je slabo vreme) pogret kosti
v bazen. Poleti grem rada na morje,
zdaj ko so otroci večji, gremo tudi na
kakšno krajše potovanje. Zelo rada
26

MOJ RODNI KRAJ
Moj rodni kraj je bila majhna,

že marsikdo našel zaposlitev. Takoj

prijazna vasica med Škofljico in Pijavo Gorico. Leži na majhnem griču. Na

po vojni pa je bila tu posebna šola za
izobraževanje politikov in šola za mi-

južni strani jo obdaja gozd, prav tako
na severni strani, kjer je gozdnat grič.

ličnike, nato šola za alkoholike z dr.
Rugljem. Po nekajletni zapori so pro-

Na zahodu se razprostira Ljubljansko

stor uredili tako, da se zdaj lahko prav

barje. Vasica je pred 2. svetovno vojno štela 14 hiš. V zadnjih desetletjih

dobro počutijo otroci in tudi starejši
z Downovim sindromom. Imela sem

se je število hiš več kot podvojilo. Zrasle so nove hiše in prišli novi priseljenci ali pa so si otroci staršev na vrtu

priliko, da sem se sama prepričala,
kako lepo domovanje imajo tisti, ki jih
je narava tako prizadela.

zgradili zase nove hiše.
Stare hiše so bile zgrajene pred

Kakšnih obrtnikov v vasi ni, je
pa sosedov sin zgradil na vrtu veliko

več kot sto leti in so bile v glavnem
narejene iz kamna. Zato so bile vlažne, kar je bilo že na zunaj vidno. Vse

delavnico, ki ji rečemo kar »tovarna«.
V njej imajo opravka s pocinkano žico,
več pa ne vem. Pred drugo svetovno

te hiše so zdaj ali obnovljene ali pa
popolnoma nove. Vsaka hiša ima ob
sebi vrt, sadni in zelenjavni.
Posebej naj omenim, da sta si tu
zgradila novo hišo g. Imre Jerebic, tajnik Karitasa, in njegov prijatelj g. Jože
Ramovš, ki je že večkrat obiskal naš
Dom in ga poznamo. On se je pozneje
preselil z družino v Ljubljano. Tu je bil
tudi po vojni zgrajen prvi Materinski
dom, ki prav v redu deluje. Naenkrat
je v njem okrog 8 mamic z otroki, ki
si na ta način rešujejo svoj problem.
Pod Gumnišče sodi tudi Dom
za prizadete otroke z Downovim sindromom, ki je podružnica Doma Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu. Tu je

vojno so bile tu kar številne družine.
Skoraj nihče ni iskal zaposlitve. V vasi
je bilo nekaj kmetij, ki so pridelale
toliko, da so se vsi otroci lahko preživeli, dokler niso odrasli, si poiskali
življenskega sopotnika in si zgradili
tudi nov dom. Ljudje so se med seboj imeli radi. V vasi ni bilo nobenega sovraštva. Med seboj so gospodarji
menjavali parcele, kakor je bilo komu
bolj priročno. To so delali ob nedeljah,
ko so popoldne sedeli na klopcah pod
orehom in tako so si pomagali, da so
naredili tako, kot je bilo za oba lastnika prav. Seveda pa ni bilo prav, ker
niso šli urejat prepisov, zato to marsikateremu mlajšemu gospodarju
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narobe hodi.

to kupijo seme v zadrugi, prej so pa

V vasi je bilo nekaj večjih kmetov, ki so pridno obdelovali zemljo.

vse seme pridelali doma. Kmetje so si
zgradili silose za silažo.

Te je bilo na barju največ in tam so

Elektriko so dobili tik pred voj-

v glavnem sadili koruzo. Na barju so
tudi sejali rž, drugega žita pa tu ne.

no. To je bilo speljano vse po žicah.
Zdaj je že vsa speljana po zemlji, prav

Približno pet kmetov je redilo tudi
prašiče za zakol pa kakšnega tudi za

tako telefon in napeljana voda, da jo
ima vsako gospodinjstvo.

stroške na kmetiji za prodajo. Seveda
je bilo treba za prašiče saditi repo in
peso, korenje, solato, buče. S tem je
bilo zelo veliko dela. Doma pa potem
še kuhati za prašiče in so morali imeti
posebno svinjsko kuhinjo. Zaradi tolikega dela so rejo prašičev opustili.
Le nekaj kmetij je, ki še gojijo
govedo. Nekaj imajo za zakol, nekaj
pa toliko, da imajo mleko doma. Ko
smo bili otroci še manjši, smo govedo
pasli, ko smo prišli iz šole. Zdaj tega
ni nikjer več. Bil je tudi gospodar, ki
je imel kravo, da je z njo oral in si
tudi kaj pripeljal. Drugače pa so imeli
na kmetijah po dva ali več konj, tudi
žrebičke. Redili so tudi kokoši, da so
dale jajca, pa tudi piščance, ki so jih
že velike gospodinje nesle v Ljubljano na trg. Veljalo je pravilo, da je za
dodatke k hrani sol, sladkor…« morala skrbeti gospodinja, za večje stvari
pa gospodar s prodajo krompirja, drv,
telička… Naj naštejem, kaj vse so pridelovali na kmetiji: pšenico, koruzo,
ajdo, rž, oves, proso. Z vsem tem je
bilo zelo veliko dela. Zdaj vsega tega
ni. Sta le koruza in pšenica in še za

Sveta Trojica
Foto: arhiv Wikipedije
Vse to je bilo pridobljeno po drugi svetovni vojni s tem, da so bili ljudje
zelo pridni in so sami veliko prispevali
z delom. Imajo tudi asfaltirano cesto
in seveda pri vsaki hiši en avtomobil
ali več. Ljudje so bili po vojni po službah, zdaj so nekateri upokojeni, drugi
brez dela.
Pred 70 leti je v več vaseh samo
eno dekle študiralo v mestu, zdaj je to
že umevno skoraj za vsako hišo. Vas
ima dobro povezavo z avtobusom, saj
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je pod vasjo postaja, kjer vsake pol

Skoraj bi pozabila omeniti stav-

ure pelje avtobus v Kočevje ali Ljubljano. Kmetje uporabljajo pri delu

bo, ki krasi vas. To je zelo lepa cerkev
Sv. Trojice. Stoji na nekoliko dvignje-

traktor, kombajn za silažo in setveni

nem mestu sredi vasi. Je podružnica,

stroj. Vedno so morali okopavati vse
pridelke, ki so jih posejali. Zdaj to na-

ki sodi pod župnijo Škofljica.
Ponoči je zunanja stran razsve-

redijo škropiva.Travo pokosijo in posušijo ali pa silirajo. Seveda je tudi to

tljena, o božiču pa jo krasi zvezda repatica, ki je tudi razsvetljena in se vidi

drago. Cesta je bila zgrajena čisto na

do Ljubljane. Prav sredi vasi stoji lepa

novi trasi in zato so podrli celo hišo.
Otroci gredo v šolo na Škofljico, ka-

kapelica, ki je posvečena Materi božji
in je vedno lepo oskrbovana.

mor jih zapelje kombi.
V vasi so ohranili lepe običaje,

Na splošno moram reči, da imajo ljudje zelo radi cvetje, kar se pozna

kot je priprava mlajev in vencev za
okrasitev, kadar imajo nevesto ali ženina. Včasih imajo še skupno ličkanje

po oknih in vrtičkih Ljudje so dobrega
srca, prijazni in radi vidijo, če pridejo
v vas tujci.

koruze, pa miklavževanje, kresovanje, koledovanje ipd.

Antonija Baloh

ZGORNJI TUHINJ - MOJ RODNI KRAJ
Moj rodni kraj je Zgornji Tuhinj.
Po njem se imenuje Tuhinjska dolina,
ki seže od Kamnika do Kozjaka. Za
njim se dviga Menina planina. Vas je
bila izrazito kmečka, saj so se ljudje
ukvarjali z obdelovanjem polj in seveda z gozdarstvom. Sekali so le toliko,
kolikor so rabili za domače potrebe.
Če so rabili za nakup kakšne večje
vrednosti, pa so v gozdu nasekali kaj
več lesa, da so ga prodali in z njim
kupili, kar so rabili. Skrbeli pa so, da
so bili njihovi gozdovi lepo očiščeni in
urejeni. Več hiš je bilo kritih s slamo,

saj takrat še niso poznali in izdelovali raznih vrst kritin. Kmetje so bili po
velikosti zemlje gruntarji, polgruntarji, četrtgruntarji; drugi so bili kočarji,
ki so imeli le revno hišo-kočo imenovano, in le malo zemlje ali pa celo nič
svoje, ampak so si jo najemali pri večjih kmetih in jo odslužili z delom na
polju-dnino imenovano. Tudi sicer so
večji kmetje ob kakšnem večjem delu,
kot je bila košnja, žetev in podobno,
najemali kočarje, da so jim opravljali
delo in s tem služili dnino. Sejali so
vse vrste žita, ki so ga takrat poznali
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in ki so ga rabili za domačo uporabo.

učiteljski družini. Poučevala sta dva

Sejali in sadili so vse vrste zelenjave
za hrano prašičev, ki so jih redili pri

učitelja. Vsak teden pa smo imeli tudi
ročno delo in srbohrvaščino, za kar pa

vsaki hiši, tudi kočarji. Za prevoze so

sta prišla dva druga učitelja. Verjetno

rabili konje, ki so jih imeli pri vsaki
hiši. Pri bajtarjih pa je bila za prevoz

sta prišla iz Kamnika.

le krava. Zanimivo je bilo, da so dajali ljudje živino, ki ni bila primerna
za prevoze ali ni bila breja, od maja
meseca do konca septembra na pašo
v tuhinjsko planino. Imeli so pastirja,
ki je živino prevzel in zanjo skrbel vse
poletje. Tudi ovce so gnali v planino,
da so se pasle skupaj s kravami. Pastir je imel kočo, v kateri je spal in
si tudi kaj sam skuhal. Večkrat pa je
Zgornji Tuhinj
Zbirka Muzeja krščanstva na

prišla kakšna gospodinja, ki mu je prinesla nekaj hrane. Tudi mleka je imel
zadosti, saj si je sam pomolzel kravo.
Spomnim se pa, da je bil že takrat v
planini medved, ki so ga lovci ustrelili in smo ga videli ubitega. V vasi ni
bilo mlina, kjer bi žito mleli. Pod vasjo
je tekel večji potok, kjer so stali trije
mlini. Vsak si je izbral svoj mlin, kamor je vozil žito.
Za plačilo so mlinarji vzeli od
kmeta »merco«, to pomeni nekaj žita.
Kočarji pa so dajali plačilo v denarju.
V vasi je bila lepa farna cerkev,
posvečena Mariji Devici Vnebovzeti. To je bila farna cerkev, ki je imela
stalnega župnika. Živel je v župnišču,
ki je stalo zraven cerkve. V bližini je
stala tudi šola, kjer so bili tri učilnice in stanovanje, kjer sta živeli dve

Slovenskem
Med vojno so šolo požgali. Po
vojni pa so na istem mestu zgradili
lepo in veliko novo šolo. Poznam primer, ko je bila nastavljena učiteljica iz
Ljubljane in je tu dobila moža, ki je bil
gospodar kmetije. Tudi ona je postala pridna kmetica, ki je opravljala vsa
kmečka dela in seveda vršila v redu
tudi svojo učiteljsko službo. Ljudje so
jo imeli zelo radi. Šolo so učenci obiskovali osem let. Če pa je kdo želel
kaj študirati, je moral iti v Ljubljano
in živeti v dijaškem domu. Navadno
ni bilo denarja za to. Vas je imela dve
gostilni. Zanimivo je bilo videti gospodarje, ki so prišli v nedeljo k jutranji
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maši. Po končani maši pa so se zbrali v

zaslužil nekaj denarja, ki smo ga tako

gostilni in poleg kozarčka vina razpravljali o gospodarskih stvareh. Zraven

rabili. Žgano apno so potem gasili, da
se je lepo razlezlo in je nastalo tako,

gostilne je bila tudi majhna trgovina,

da se je z njim lahko pleskalo. Druge-

kjer so lahko tudi ob nedeljah kupili,
kar so rabili za svoje gospodinjstvo. V

ga materiala takrat ni bilo. V vasi je bil
tudi mizar, ki nam je popravil, kar se

vasi sta bila tudi dva čevljarja, ki sta
nam delala nove čevlje ali popravlja-

nam je pokvarilo, ali pa je naredil kaj
novega, vendar za to ni bilo denarja.

la stare. Tudi kovača smo imeli, ki je

Če smo hoteli obiskati zdravnika, smo

poleg drugega podkoval konje. Za kovaški meh se je rabilo oglje, ki so ga

morali iti v Kamnik, ki je bil oddaljen
15 km od Tuhinja. Tudi sodnija in bo-

žgali na Tuhinjski planini. Moj oče je
prevzel izgraditev kope. Najprej je na-

lje založene trgovine, vse to je bilo v
Kamniku. Poleti nismo hodili obuti. Če

sekal potrebnega lesa in ga nato zlagal v kopo, ki jo je zakril z zemljo in
potem spodaj zakuril. Več dni je moral

je bilo treba iti v Kamnik, sem čevlje
obesila čez ramo in šla 15 km peš po
makadamski cesti do Kamnika. S tem

biti ob kopi, ki je morala počasi tleti,
in to samo spodaj pod zemljo. Po več
dneh je iz lesa nastalo oglje. Ko je bilo
hladno, so ga odkopali, da so ga prodajali. Otroci smo s koši šli po oglje.
Ata nam je naložil poln koš oglja na
ramo, da smo ga nesli kovaču, kjer
smo potem dobili nekaj denarja.
Spomnim se tudi mojega ata,
kako je ob vznožju Menine planine,
kjer so bile drče za spuščanje lesa,
zlagal kamenje za apno. Apnenica je
bile velika in tudi tu je bilo treba biti
stalno prisoten, ko se je zakurilo. Ko
je bilo apno kuhano, to se pravi, da je
iz kamenja nastalo žgano apno, se je
na vrhu apnenice pokazal plamenček.
Otroci smo doma gledali, kdaj se bo
pokazal ta plamenček, in takrat smo
tekli k atu, saj smo vedeli,da je spet

sem prihranila toliko, kot bi en dan zaslužila na dnini.

Apnenica
Med vojno je bila vas v glavnem
požgana. Po vojni se je vse obnovilo.
Hiše so moderne. Vsaka ima vodo v
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hiši, prav tako elektriko. Cesta je ši-

so večinoma zaposleni v Kamniku ali

roka in asfaltirana. Šola je kompletna
devetletka. Zdravnik je bil pri roki, ka-

Ljubljani. V začetku so vozili tudi delavski avtobusi, zdaj tega ni več, ker se

dar smo ga rabili, zdaj pa je ukinjeno

raje vozijo z osebnimi avtomobili. No,

in morajo bolniki ali ponesrečenci iskati pomoč v Kamniku. Vsaka hiša ima

zadnja leta tudi zaposlitve nimajo, ker
tovarne propadajo...

telefon, da ne omenimo avtomobilov,
ki jih imajo kar več pri eni hiši Ljudje

Ana Petelin

MOJA RODNA GRUDA
Rodila sem se v poletju v sanatoriju glasbenikov Ipavec v Mariboru
v predvojni Jugoslaviji. Stanovali smo

bila zelo prijazna in se je z mano lepo
pogovorila, tako da sem morala upo-

v mestu.

edini otrok v veliki hiši.
Ker mi je bilo dolgčas, sem ho-

števati njeno razlago. Doma sem bila

dila ali bolje plezala po stopnicah in
hodila malo na obisk k stanovalcem.
Rada sem hodila k neki prijazni mladenki na obisk. Bila je že skoraj odrasla, a sva se igrali skupaj kot mali
otroci, tudi čokolade je kuhala iz kakava. Pri njej mi je bilo lepo.
Z babico in mamo smo se večkrat sprehajale po pouku. Z mamo sva
šli tudi na trg. Bolje sem rodno mesto
spoznavala šele kot odraslo dekle, kot
šolarka pa preko knjig, muzeja. Odraščala sem v toplem domu s čudovitima staršema. Moje domotožje po
rodni grudi je bilo vedno veliko, redno
sem se rada vračala domov. V mestu
Mariboru imaš kaj videti, lahko obiščeš muzej, ki je sredi mesta – svoboden grad. Ima kar bogate eksponate,

Maribor
Foto: arhiv Wikipedije
Babica me je vsako jutro peljala v zasebni vrtec, ko sem bila že večja. Ker pa sem bila razvajena, sem v
vrtcu hotela vse zase. Vzgojiteljica je
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zanimive za vsakogar. Potem je tukaj

druščino podala na Pohorje. Tudi med

gledališče z opero pa akvarij z zanimivimi živalmi. Zelo strupene kače,

vojno smo bežali pred bombnimi napadi do samega vznožja Pohorja in se

krokodili, škorpijoni pa do ribnikov z

skrili v gozdu.

labodi sredi mesta.
Potem je tukaj še Pohorje. Izlet

Moja želja je bila že izražena, da
bo moje poslednje počivališče prav na

nanj z gondolami je doživetje zase.
Ko sem odraščala, sem se velikokrat z

Pohorju.
Marija Klampfer

MOJ ROJSTNI KRAJ IN MOJE OTROŠTVO
Rodila sem se v Hrvaškem Zagorju. Ker je oče dobil službo v Vižinadi, smo se odselili k njemu. V Viži-

tam bili samo eno leto. Potem je oče
dobil službo v Umagu. V bližini Umaga
je dobil neko staro hišo v vasi Kmeti.

nadi smo živeli 6 let, bilo mi je lepo.
Tam sem končala 1. in 2. razred. Zaradi očetove bolezni smo se odselili v
neko vas uro hoje do Kort, kjer smo
s sestrami hodile v šolo. Tam je bilo

Tam sem hodila v 4. razred.
Naslednja 4 leta sem hodila v
Umag. Po končani osnovni šoli sem šla
v službo, ker smo bili velika družina,
bilo nas je 9 otrok. Tako smo starejše

življenje naporno. Daleč smo hodili v
šolo in po vodo. Oče je delal v Kopru,
domov je prišel v nedeljo zjutraj, zvečer je odšel nazaj. Hvala Bogu smo

sestre šle v službo. Moje otroštvo je
bilo težko, istočasno lepo, ker smo se
imeli vsi radi in še zdaj se imamo radi.
Genc Barica

VELIKA LIGOJNA
Vasica je stala in še sedaj stoji
na griču. Obdana je bila s polji žita,
koruze, krompirja. Sedaj je ostalo
malo tega še v dolini. Po griču pa se je
pozidalo z novimi, lepimi hišami. Leta
´42 je bila vsa požgana. Bile so 3 žrtve. Bilo je hudo, a vas smo obnovili,
kot smo mogli in znali. Z obnovo smo

hiteli in si pomagali, da smo bili pod
streho do zime. Imeli smo majhen
»štibeljc«, da se nas je grelo sedem
otrok.
Včasih smo si na vasi veliko pomagali. Steze so bile prepletene od
dvorišča do dvorišča in vsi smo o vseh
vse vedeli. Posojali smo si veliko stva33

ri, ki smo jih potrebovali za obdelova-

svojega tako vesela. Bilo je 15 avgusta

nje na kmetiji, tudi vozove. Sedaj ima
vsak svoj traktor in stroje, s katerimi

leta 1935. V Horjulu smo igrali tombolo. Zadela sem glavni dobitek - kolo.

ropota po vasi.

To je bilo včasih tako, kot sedaj avto.

Ob praznikih in nedeljah smo se
zbirali na vasi in se šli igro – slekanje

Peljala sem se lahko k maši na Vrhniko, saj je maša v Ligojni bila samo 2x

pomaranč. To je metanje kovancev v
pomaranče. Če je kovanec ostal v po-

na mesec. Kasneje pa je župnik še to
ukinil, češ da se fara na tak način pre-

maranči, jo je moral plačati tisti, ki je

več trga. Res smo znali ceniti stvari.

izzval, pojedel pa jo je tisti, ki jo je
zadel.

Znali smo živeti in se prilagoditi, saj
se nismo mogli nikomur upreti.

Zanimiva so bila tudi kolesa na
vasi, saj jih ni bilo veliko. Jaz sem bila

Vida Ogrin

MOJ ROJSTNI KRAJ
stala še gospodarska poslopja. Hiše so
bile zidane, »štala« je stala posebej,
stranišče pa smo imeli zunaj, pri nas
na srečo ni bilo daleč od hiše. V »štali«
je bila ena krava, na edini njivi pa smo
pridelali krompir in ostalo zelenjavo.
Cesta skozi vas je bila makadamska.
Vas je imela cerkev, kar 2 trgovini in
seveda tudi 2 gostilni. Prebivalcev pa
je bilo veliko več kot danes. Mislim, da
sta samo dve družini imeli 2 otroka,
druge pa v povprečju okoli 5 ali več.
Otroci v tistem času nismo imeli
veliko prostega časa, saj je bilo treba pomagati doma. Delali smo okrog
hiše, na njivi, sekali hosto za kurjavo.
Zvečer pa smo se včasih le dobili na
vasi in se šli gnilo jajce ali skrivalnice,
drugih iger pa se ne spomnim več.

Velika Ligojna
Foto: arhiv Wikipedije
Rodila sem se v Veliki Ligojni leta
1930. V družini nas je bilo 5 otrok. V
tistem času je bila Velika Ligojna vas
s približno 50 hišami, okrog katerih so
34

V tistem času so moški hodili na

se zatekli v Malo Ligojno, kjer smo

delo, ženske pa so bile doma z družino. Le na velikih kmetijah je bil doma

spali na tleh, samo glave smo imeli na
žimnici. Ata je za silo kar v Mali Ligoj-

tudi gospodar. Naš ata je bil zidar. Ho-

ni sezidal eno sobico. Kasneje smo se

dil je delat v Ljubljano in na Vrhniko.
Bil je dober delavec, zato mu dela ni

vrnili domov, kjer smo najprej pokrili
»štalo«, ki je bila v požaru najmanj

zmanjkalo.
Leta 1942 so vas požgali Italija-

uničena, kasneje pa smo obnovili še
hišo. A šlo je počasi, saj denarja ni

ni. Ostalo je le nekaj poslopij na robu

bilo.

vasi. Naša družina je najprej zbežala
na senožet. Ko se je vse umirilo, smo

Marija Svete

MOJ ROJSTNI KRAJ
Oče je bil iz Vipave in se je preselil na Vrhniko, kjer si je ustvaril kovaško delavnico in bil samostojni obr-

vasi. Največje stavbe so bile v mestu:
osnovna šola, posojilnica in cerkev.
Vrhnika se je precej razvila v času žu-

tnik. Mama je bila doma iz Vrhnike,
kjer je gospodinjila in delala na kmetiji. V družini smo bili trije otroci. Živela
sem na vasi, v hiši.
Kot otrok sem bila mirne narave. Tudi ostala dva sta bila bolj mirna.
Ko si je oče ustvaril delavnico in družino, je umrl, ko smo bili otroci stari
4, 9 in 10 let. Jaz sem jih imela 9. Po
očetovi smrti nas je mati preživljala s
kmetijstvom, tudi z nabiranjem gozdnih sadežev.
Živeli smo v hiši pri mostu. Vsa
naselja oz. hiše, ki se danes vidijo iz
Doma upokojencev, so zrasla na Sveti Trojici. Vrhnika se je delila na Vas,
Breg in Hrib. Igrali smo se z ostalimi
otroki. Nobene višje stavbe ni bilo na

panovanja g. Jelovška. Pred vojno so
zgradili še mlekarno in lekarno. Vsi
trije otroci smo hodili v to osnovno
šolo. Ko jo je brat končal, je odšel delat v opekarno, kasneje pa se je izučil
za kovača. Jaz se po končani osnovni
šoli nisem zaposlila, saj sem delala na
kmetiji.
Potem se je začela 2. svetovna
vojna in takrat so Vrhniko zasedli Italijani. Tedaj se je imenovala »Verkonico«. Še vedno smo živeli v isti hiši. Po
vojni sem se poročila. Z možem sva
začela zidati hišo na današnji Sivkini
ulici. V mestu se je naredila usnjarna,
kjer se je mož zaposlil in ostal do upokojitve. Po rojstvu treh otrok in odho35

du hčerke v šolo pri 6-ih letih sem za-

kjer sem ostala do 63. leta.

čela delati pri »Elektronu« v tovarni,

Marija Jerina

MOJ RODNI KRAJ
v

Ljudje so se v glavnem preži-

majhni vasici po imenu Zaplana. Leži
7 km od Vrhnike in ima 6oo m nad-

vljali s pridelovanjem hrane za družino, ki je navadno bila kar velika. Za

morske višine. To je hribovska vasica,

zaposlitev ni bilo nobene možnosti,

ki je štela ob mojem rojstvu 70 hiš.
Bile so to majhne kmečke hiše, ki so
v glavnem bile pokrite še s slamo. To
je dolga vas, ki ima zelo raztresene

ker tudi ni bilo ne obrtnikov, še manj
kakšna tovarna. Vas je zelo razpote-

hiše in pregovor pravi, da so se morali
sosedje klicati, če so se hoteli kaj pogovoriti. Vas so obdajali gozdovi, ki so

je dolga približno 8 km. V vasi je bila
tudi osnovna šola, kamor smo hodili otroci do osmega razreda. Na šoli
je bila samo ena učiteljica, ki je učila dopoldne štiri razrede, popoldne pa

Luč

sveta

sem

zagledala

gnjena, saj bi rabili od enega konca
vasi do drugega kar dve uri hoda, saj

bili v glavnem porasli s smrekami. Do
vasi in skozi njo je peljala makadam-

štiri. Šolska stavba je bila zgrajena l.
1930 in je bila kar velika, saj je bila
spodaj podkletena. Potem sta bili dve
učilnici na vrhu pa stanovanje za učiteljico. Zelo dobro se spomnim nekega dne, ko sem bila v šoli pri pouku,
pa je zunaj nekaj počilo. Učiteljica je
šla pogledat, kaj je, pa je takoj prišla
nazaj in nam rekla, naj pospravimo
in gremo domov. Pozneje smo izvedeli, da se je ustrelil njen mož zaradi
nekih nesoglasij med njim in nekim
vaščanom. Učiteljica je ostala sama z
dvema hčerkama. Ob začetku druge
svetovne vojne so šolo ukinili, ker je
bilo premalo učencev. Učiteljica se je
s hčerkama odselila iz tega kraja in ne

ska cesta. Cesta je peljala od Vrhnike
skoz Zaplano proti Logatcu.

Zaplana
Foto: arhiv Wikipedije
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vemo, kje je bila potem nastavljena v

vozilom.

službo.
V vasi je tudi cerkev, posvečena

Moja mladost, ki je potekala v
tem delu sveta, je bila zelo zanimiva,

sv. Martinu. Je že zelo stara, a dobro

ker sem bila otrok staršev z deseti-

vzdrževana. Bila je to župnija, kamor
so sodile tudi nekatere bližnje vasi.

mi otroki. Med drugo svetovno vojno
smo žalostno izgubili očeta, ki nam je

Zraven cerkve je tudi pokopališče, kamor so pokopavali pokojne. Pokopa-

umrl pred našimi očmi. Mama je ostala sama in se trudila, kakor je mogla

lišče je bilo vedno zelo lepo vzdrže-

in znala. Ko je otrok nekoliko odrasel,

vano. V moji mladosti je bila v vasi
tudi gostilna, ki je bila blizu cerkve,

je moral iti k večjemu kmetu za pastirja, deklice pa za pestrno. Tudi jaz

po vojni pa so mladi tu gostilno zaprli
in jo preselili malo nižje, kjer je bila

sem šla za pestrno k neki dobri družini, ki je imela več otrok in dovolj hra-

večja prilika za promet.
Zdaj je vas povsem drugačna,

ne, da nisem bila lačna. Imeli so me
tudi zelo radi. Pazila sem na hčerko, ki
so jo imeli.

kot je bila, ko sem bila jaz majhna. V
vasi je veliko več hiš, ki pa so bile najprej grajene za vikend hišice. V glavnem so jih gradili ljudje iz Ljubljane.
Ko so jim otroci odrasli, so jim stanovanje v Ljubljani prepustili, sami pa so
se na stara leta preselili v mirni kraj
Zaplana. Tudi. pokojni predsednik Janez Drnovšek si je na stara leta našel
tu lepo hišico, kjer mu pa ni bilo dano
uživati zasluženi pokoj. Ljudje so ga
imeli zelo radi, saj je bil tudi on zelo
navezan nanje, in še zdaj žalujejo za
njim. Po drugi svetovni vojni so na
griču, ki se imenuje Planina, zgradili planinski stolp. Z njega se vidi cela
Vrhnika in vse do Ljubljane. Ob stolpu
je tudi zgrajena okrepčevalnica, ki je
odprta ob sobotah in nedeljah. Ljudje zelo radi zahajajo tja ali peš ali z

Spomini mi segajo v čas med
vojno. V vas je pribežala begunka iz
Maribora, ki je rodila v neki kmečki
hiši, kjer pa je niso mogli vzdrževati.
Mamico in otroka je vzela gospodinja,
pri kateri sem bila jaz, in tako sem varovala dva otroka, nova mamica begunka pa je pomagala gospodinji. Po
vojni smo se razšli in nisem vedela,
kam je šla moja varovanka, ki je bila
stara približno dve leti. Vedela sem za
njen priimek in ime in vedno sem si
želela, da bi izvedela, kje je in kako
živi. Pred nekaj leti, ko je bilo njej že
70 let, sem slučajno izvedela, da je
na Vrhniki in poje v borovniškem pevskem zboru. Po posredovanju neke
znanke sem jo poklicala in tako sva
prišli skupaj in se veselili ob obujanju
spominov izpred 65 let. Še zdaj me
37

večkrat obišče in skupaj se veseliva

Terezija Lazar

vsega, kar je bilo dobrega.

NA SPREHODU MOJE MLADOSTI V DOMŽALAH
Živela sem v Domžalah. Bilo nas

je neka deklica ukradla moj nastop.

je šest otrok, tri dekleta in trije fantje.
Na žalost so vsi fantje že pokojni. Bilo

Izvajala je isto točko, kot bi jo morala jaz. Ne vem, kako je prišla do pro-

nam je lepo. Živeli smo v lepi hiši v cen-

grama. Bila sem tako jezna, da nisem

tru Domžal. Nato smo se morali preseliti. Preselili smo se na obrobje Domžal.
Okoli nas so tekle tri vode: Mlinščica,
Kamniška Bistrica in Rača. V teh vo-

hotela nastopiti.

dah sem se naučila plavati. Nato sem
učila plavati tudi druge. »Nora« sem
na vodo. Tako bi rada šla še na morje.
Ko sem začela šolo, sem bila stara 7
let.
Po 4 letih se je začela vojna.
Od vsega sem imela rada telovadbo.
Oče mi je vedno rekel, da sem prava
športnica. Spraševal me je, ali obstaja šport, ki ga ne bi gojila. Odgovorila sem, da je to boks. Ta šport bi še
sedaj prepovedala. Včasih so dali velik poudarek na gibanje in šport. Med
poukom smo se učili, med pavzami
pa smo telovadili, da smo se razgibali in kasneje lažje učili. Po vojni je
bilo ustanovljeno društvo Sokol. Bilo
je lepo. Veliko smo tekmovali. To je
bila orodna telovadba. Tekmovali smo
tudi po drugih vaseh. Tekmovala sem
na dvovišinski bradlji. Bila sem gibčna
kot opica. Na nekem tekmovanju mi

Telovadka na bradli
Kasneje pa sem ji že povedala
svoje. V Domžalah je bilo tako lepo.
Vsi smo se poznali med seboj. Tudi po
vojni sem bila od hudiča. Jezika nisem
šparala. Mami mi je vedno govorila,
da naj dam mir pri 13 letih, a jaz sem
bila od vraga. Po svoje sem se borila
za domovino. Ko je bila svoboda, smo
nadaljevali s šolo. Morala sem tudi v
nemško šolo. Najprej nisem hotela,
toda oče je rekel, da več kot znaš, več
38

veljaš in en jezik več ne bo škodil.

Imeli smo orkester, ki je igral naše

Sedaj so Domžale pravo mesto. Včasih smo se vozili s kolesom v

lepe pesmi. Ne tako kot v današnjih
časih, ko tam za mikrofonom skačejo

Volčji potok. Pomagala sem z ureja-

in se zvijajo. V Domžalah in tudi ka-

njem vrta. Zelo rada imam rože. Vedno sem imela veliko rož. Hiša brez

sneje sem imela tri kolegice, ki bi jim
lahko rekla prijateljice. Skupaj smo

rož se mi zdi prazna. V Domžalah
smo veliko hodili tudi plesat, poleti

vandrale s kolesom. Rade smo se zapeljale do Mengeške koče na sladoled

pa se kopat. Domžale so imele tudi

in brezalkoholno pijačo.

Godbeni dom. Tam se je dogajalo.

Vida Rakef

SPOMIN NA GRADNJO NOVE ŠOLE V LIGOJNI
Živela sem na kmetiji sredi vasi
Velika Ligojna. Življenje je bilo na

Včasih smo se več naučili doma na
kmetiji, saj je bilo potrebno delati.

kmetiji primerno časom – težko. Spomini na mladost in šolo so blizu, kot bi
bilo včeraj.
Moja šolska pot se je začela najprej v privatni hiši. Lastniki so se odselili, zato smo imeli prostore za učenje.
Ko sem bila stara 6 let, so začeli graditi novo šolo. Bilo je meseca maja.
Ker sem bila vešča dela s konji, sem
pomagala voziti pesek iz bližnjega kamnoloma. Zadnja leta so imeli vaščani
Ligojne v kamnolomu postavljene žive
jaslice. Sodelovanje pri gradnji tako
lepe šole mi je dalo občutek otroškega ponosa. Ko je bila šola zgrajena, je
bila velika, čista, svetla in topla. Imela
je veliko peč, v kateri so pozimi kurili,
da nam je bilo toplo. Ob otvoritvi jo
je župnik blagoslovil. Bilo je slovesno
in zanimivo. Šola je bila dvorazredna.

Oče je vedno govoril, da je v življenju treba delati, kaj ti bo vsa izobrazba. Zato smo šolo ob velikih delih tudi
opustili. Učitelj je to razumel. Najraje sem imela branje oziroma mi smo
rekli »čitanje«. Računanje je bilo že
težje. Imeli smo tudi verouk, ki je bil
po vojni ukinjen. Pred tem so imeli že
šolo v Žažarju, Bevkah in na Drenovem Griču. V tistih časih so šole gradili
po vaseh, saj je pot na Vrhniko predstavljala daljavo. No, izobrazba ni bila
velika, smo pa znali delati. Živeti je
potrebno naprej, kljub krizam in vojni.
Ivanka Ogrin
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MOJA OSNOVNA ŠOLA
V osnovno šolo sem hodila v Ve-

popis, risanje in biologija. Najslabše

liki Ligojni. Šola je bila zgrajena leta
1926, graditi pa so jo pomagali vsi

mi je šlo od rok risanje. Učiteljica je
pisala s kredo na tablo, mi pa smo pi-

vaščani. Pri nas je ata hodil v službo,
zato je morala pri zidavi šole pomaga-

sali na začetku s kamenčki na tablice,
kasneje pa s svinčniki v zvezke.

ti mama.

Malice v šoli ni bilo. S seboj smo

V šolo sem začela hoditi v 7. letu
starosti. Vsi smo bili v istem razredu.

prinesli, kar smo pač imeli doma. To je
bilo kakšno jabolko, posušeni jabolčni

Dopoldne je mlajše učila ena učiteljica, popoldne pa starejše učence druga. Koliko nas je natančno bilo v ra-

krhlji ali hruške, skorja kruha…
Osnovno šolo sem obiskovala 7
let, potem pa se je nad našimi kraji

zredu, se ne spominjam, a bilo nas
je veliko. Prva učiteljica je bil Anto-

razdivjala druga svetovna vojna. Šolo
so zasedli Italijani in domobranci. Po

nija Kette, potem pa sta nas poučevala zakonca Leonora in Franci Eržen.
Učiteljico smo ubogali. Če je bil kdo

koncu vojne pa se nisem več vrnila v
osnovnošolske klopi, ampak sem se
šla učit za šiviljo, kar pa je že druga

poreden, je bil po šoli zaprt ali pa je
moral noter, ko so bili ostali zunaj. A
dva moja najbolj nagajiva sošolca sta
kasneje postala uspešna podjetnika.
Predmeti, ki se jih spominjam,
so bili računanje, branje, pisanje, le-

zgodba.
Sedaj v Ligojni ni več osnovne
šole, zato so v stavbi naredili stanovanja, a ne vem, če tam še kdo živi.
Marija Svete

MOJA OSNOVNA ŠOLA
Prva šola v naši vasi je bila v naši
hiši »Pr´ Štefan«. Ker je bilo otrok vedno več, je hiša postala premajhna.
Motilo je tudi to, da je bila pri sosedu gostilna. Zato je vrhniški upravitelj
gospod Vuk izprosil, da se na Drenovem Griču zgradi šola. Odločili so se in

ob glavni cesti Ljubljana – Vrhnika sezidali osnovno šolo. V šoli je bila samo
ena velika učilnica. Popoldne smo hodili otroci od prvega do četrtega razreda. Učila sta nas gospod Turk in gospa
Švarc. G. Turk je bil ravnatelj in je z
ženo ter hčerko Mileno stanoval v šoli.
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Po eni strani smo ga imeli radi, smo se

je bila običajno neka deklica, ki je bila

ga pa tudi bali. Vedno je nosil rumen
lesen meter, s katerim jo je vedno kdo

tudi bolj slaba učenka in še desetin-

dobil po prstih, tako da se je zaleske-

Ko je učitelj videl, da zadnja prihaja v
razred, je zaklical »Poglejte, desetiška
vejica gre po cesti«. Vsi smo planili k

ske vejice ni znala pravilno zapisati.

tala tudi kakšna solza v očeh. Če nisi
znal računati ali zgodovine, si moral

oknu in se ji smejali. Ko se spomnim

klečati tako dolgo, da so te bolele vse
kosti v kolenih.

tega dogodka, mi je še danes hudo ob
misli, kako smo prizadeli to deklico.
Še eno veselo moram zapisati, saj smo se smejali skupaj z učiteljem. Učitelj nam je dal nalogo, da
napišemo spis. Čisto tiho smo sedeli
in premlevali, kaj naj pametnega napišemo. Nič pametnega nam ni padlo
na pamet. Opazovali smo učitelja, ki
je stal ob oknu in s prsti ovijal svoje
brke. Po obliki in dolžini so bili zelo
podobni brkom, kot jih je imel Cankar. Začeli smo ga oponašati. S prsti
smo si ovijali svoje namišljene brke.
Nenadoma se je obrnil in rekel, »sedaj pa še moje brke oponašate«. Vsi
smo planili v smeh. Tako so minili štirje razredi. Šla sem v peti razred, ki je
trajal od 8. do 12. ure. Še vedno nas
je učil g. Turk. Bilo je več predmetov
in učenje je bilo težje. Nov predmet je
bil tudi spoznavanje narave, katerega
smo imeli zelo radi. Gospod učitelj je
imel velik vrt, poln zelenjave in tudi
lepega cvetja. Učiteljeva gospa je bila
velika ljubiteljica rož. Ko smo dekleta
plele rože, sem imela občutek, da tudi
same dišimo kot rože. Tudi za domov
smo dobile sadike, da smo jih posadi-

Kadar je bil g. Turk dobre volje, je bil vesel dan, saj nam je prinesel pečen krompir. Vsi smo planili
k njemu in vpili »meni ga dajte, meni
ga dajte«. Več so ga dobili tisti, ki so
bili veliki in močni. Zdi se mi, da tako
dobrega krompirja nisem jedla nikoli
več.
Včasih je bil pouk tudi v soboto.
Vsako prvo soboto smo šli peš na Vrhniko k spovedi. V šolo smo se vračali le
počasi, saj so bila ob cesti drevesa za
igro in kantoni za posedanje. Zadnja
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le. Tako sem dobila veselje do rož za

debele rdeče jagode. Težko sem se

celo življenje.
Kadar smo delali na vrtu, nam je

zadržala, da nisem stegnila roke in jih
utrgala. Gospod Turk nas je povabil v

gospa skuhala dober golaž in polento.

stanovanje. Od presenečenja smo kar

Lahko si mislite, s kakšnim užitkom
smo jedli. Doma smo k polenti dobili

obstali. Na mizi so se nam iz krožnika
smejale krasne rdeče jagode. Zraven

le mleko.
V lepem spominu imam izlet v

je bila za priboljšek še stepena smetana. Lahko si le mislite, kako nam je

Ljubljano, kjer je imel g. učitelj hišo,

bilo lepo in sladko. Takega dogodka ne

ki so ji rekli Vila Dolinka. Hiša je imela
lep vrt, v katerem so rasle tudi jago-

pozabiš vse življenje.
Marija Metljak

de. Prvič v življenju sem videla tako

MOJA OSNOVNA ŠOLA
Ko mi je bilo 6 let, je v našo deželo prišel tujec z namenom, da nas

niti učiteljev.
Po končani vojni sem šla v slo-

uniči in iztrebi kot smeti. Vstopila sem
v prvi razred osnovne šole. Učiteljica
je bila s Tirolske in oblečena v nošo od
tam. Za nas otroke je bilo težko, vse v
tujem jeziku dojemati in se učiti. Slovenščina je bila prepovedana.
Prirejali smo tudi igre. V živem
spominu imam še sliko, ko smo nastopali v igri bratov Grimm Janko in
Metka, Takrat sta v prvi vrsti v prireditvenem prostoru sedela dva nemška
oficirja kar v plaščih. Na njunih obrazih si opazil prikrito odobravanje našega nastopa, da smo mi, slovenski
otroci, govorili njihov jezik in poznali
njihove pisatelje. V razredu smo bili v
glavnem otroci proletarcev Slovencev
in nismo marali niti pouka v nemščini

vensko šolo. Preselili smo se iz mesta v predmestje, kjer je babica kupila
hišo. Tudi šola je bila drugje, skoraj
pod Pohorjem. Kar čez travnike smo
jo mahali, da je bilo bliže. V petem
razredu osnovne šole smo imeli krasnega profesorja, pedagoga in psihologa, od njega sem se naučila veliko
stvari za vse življenje. Zjutraj smo
morali prezračiti učilnico, potem smo
zborček pevcev zapeli eno pesem in
potem se je začel pouk. Spomini nanj
so nepozabni.
Po svobodi smo imeli obisk po
razredih. Prišli so trije otroci pesnika
in borca Šarha, ki so zbežali iz koncentracijskega taborišča v Nemčiji.
Marija Klampfer
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LAŽ IN RESNICA – TUDI BOLITA?!
Moj rojstni kraj je Logatec. Me-

znala, ker je bil frizer in se je tja hodi-

sto je bilo veliko že takrat, ko sem bila
jaz še otrok. Hiš je bilo veliko, a pre-

la »lepšat«. Še isto popoldne se je šla
frizirat in je mojemu atu rekla, da me

vladovale so kmetije, blokov pa še ni
bilo. Mi smo stanovali v mali hiši, ki je

ni bilo treba udariti, ker ve, da bom
enko popravila. On jo je začudeno po-

bila blizu cerkve in šole, v katero sem

slušal in ji rekel, da o tem nič ne ve.

začela hoditi, ko sem bila stara 7 let.
Štiri leta sem hodila v osnovno

Obema je bilo neprijetno.
Zvečer ko je prišel domov, me je

šolo, nato pa še štiri leta v nižjo gimnazijo (to je bila zdajšnja devetletka).
Zame spomin na šolanje ni preveč lep.

samo vprašal, kakšno oceno imam pri
zgodovini. Takoj sem vedela, da mi ni
treba odgovoriti, ker je že seznanjen

Do učiteljev in profesorjev sem imela
strahospoštovanje. Učenje mi ni šlo

s tem. Čakala sem na kazen… Sem
jo tudi dobila. In to kakšno? Tako, ki

dobro v glavo. Dvojke in trojke so se
kar skupaj držale, štirica je bila zame
praznik. Vseh osem let pa sem ime-

sem si jo zapomnila za vse čase. Ata
je zahteval, da se moram naslednje
jutro pred sošolci in učiteljico opravi-

la telovadbo, risanje, petje in vedenje
petico. Tudi to je nekaj – ali ne?
V spominu pa mi je najbolj ostal
»cvek«, ki sem ga dobila pri učiteljici zgodovine. Takrat se res nisem tiste snovi učila. Vedela sem, da me bo
čez nekaj dni zopet vprašala in bom
to enko popravila. Zato sem doma to
zamolčala.
Naslednji dan v šoli me je učiteljica vprašala, kaj so rekli doma ob
moji slabi oceni. »Bila sem okregana«, sem ji odgovorila. Pa je spet rekla: »Dobro, da nisi bila tepena«. Jaz
sem gledala v tla in je dejala, da me
je ata tudi malo klofnil.
Bila je začudena, saj ga je po-

čiti, ker sem se zlagala in povedati resnico. »To si boš dosti bolj zapomnila,
kot če bi te pretepel«, je še dodal.
»Ata, oprosti, prosim! Tega ne
bom naredila. Pretepi me, kolikor hočeš«, sem ga prosila. »Ne«, je odločno dejal, »če ne boš to uredila jutri,
te bom jaz naslednji dan prijel za roko
in se boš vpričo mene morala opravičiti.«
Še danes vem, da nisem spala
vso noč. Ni mi preostalo nič drugega
kot da sem zjutraj ob začetku pouka
s solzami v očeh vstala ob klopi in se
opravičila vsem v razredu. Sošolci so
se mi večinoma smejali, učiteljica pa
me je tolažila.
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Tega res ne bom nikoli pozabi-

Nekaj pa sem z leti ugotovila,

la, kajti bilo je grozno! Od tistega dne
sem šla najprej k atu v lokal in mu

da ne boli samo laž. Spoznala sem
namreč: »Če le enemu poveš resnico

povedala, kakšno oceno sem dobila.

v obraz, dobiš dosti sovražnikov.«

Pa sem imela mirno vest.

Violeta Veber

MOJA OSNOVNA ŠOLA
Moja prva osnovna šola se je

med njimi je bilo toliko prostora, da

začela v občini Šmarje-Sap, ker je vanjo spadala tudi vas Gumnišče, kjer

se je vmes videla zemlja, ker spodaj
ni bilo nič betonirano. Deske so bile

sem bila rojena in sem tudi preživela
otroška leta. Vas Šmarje-Sap je bila
po bližnjici oddaljena 4 km. Če bi šla
po cesti, bi morala iti skozi Škofljico,
in to bi bilo 6 km. Tam bi šla po maka-

namazane z nekim črnim oljem, da se
ni dvigal prah med hojo in pometanjem. Na sprednji strani je bilo 3 m
dvignjenega prostora. To je bil oder
oziroma kateder za učiteljico. Na sre-

damski cesti, ki je imela več ovinkov
in tudi klance. Moja pot in pot mojih
vrstnikov je šla v glavnem kot ste-

dini je bila miza, kjer je imela vse,
kar je rabila pri pouku. Zraven je bil
tudi črnilnik s črnilom. Nalivnikov ali

za ali kolovoz mimo dveh vasi in ob
potoku, mimo ali med njivami, pa ob
bajerju, še po skalnatem svetu prek
železniške proge in končno 400 m po
makadamski cesti do središča Šmarja, kjer je bila tudi šola. Prvi razred
sem začela s šestim letom, in sicer
l. l934. Moja prva učiteljica je bila gospodična Mrhar. Bila je že starejša,
vendar nikoli ni bila poročena. Vozila
se je v službo z vlakom iz Ljubljane.
Za pouk v šoli sta služili dve
stavbi. Prva, mislim, da je bila last
župnišča, je bila stara in godna za podiranje. V njej sem bila prvo leto. Po
tleh so bile položene dolge deske, a

drugega pisala še ni bilo. Tja je odložila tudi torbico, ki jo je vedno nosila
seboj. Bila je srednje velikosti. Vedno
je imela v njej robce iz blaga, da se je
obrisala, če je imela nahod. Drugačnih robcev nismo poznali.
Klopi so bile lesene, in sicer narejene tako, da sva sedela dva učenca skupaj. Na vrhnji deski, ki je bila
lesena in niti ne gladka, sta bili dve
odprtinici, vanje pa položena steklena
lončka, v katerih je bilo nalito črnilo.
Pod to ploščo je bila še ena krajša,
kamor smo dali nahrbtnike ali jopice,
če jih v razredu nismo rabili. Klopi so
bile že stare, zdrsane in majave. Tudi
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stene niso bile čiste, saj nas niso uči-

sta bila še majhna. Večkrat sta ušla

li, da moramo paziti na čistočo. Če
pa je kdo po nesreči kaj zamazal in

mami in sta prišla kar v razred, pa

so ugotovili, kdo je bil, je moral kle-

Druga stavba, ki je služila za
pouk, pa je bila večja in novejša,
vendar ne nova. Notri so bile tri učil-

čati pri katedru, ki je bil vsaj 20 cm
višji od poda v razredu.

učiteljica ni bila nič huda.

nice in pisarna, posebna občinska pisarna in eno stranišče, ki pa ni bilo
vedno zaklenjeno. Garderob nismo
imeli. Čevlje, ki so navadno bili blatni, smo sezuli in jih zložili v vrsto
pred učilnico. V vsakem razredu sta
bili tudi dve tabli. Ena je bila pritrjena na sprednjo steno in črno pobarvana. Druga je bila premakljiva.
Stala je na stojalu v obliki A-ja. Pisali
smo s kredo, ki smo jo imeli in smo
V razredu je bila tudi ena omara, ki je bila vedno zaklenjena. Ključ

jo radi odnesli kakšen košček domov,
da smo med potjo pisali po deblih.
Tudi drugi dve učiteljici, ki se

je imela učiteljica in je noter spravila
kakšno knjigo. Knjižnice v šoli nismo
imeli. Elektrika je že bila, vendar je
bila na sredi razreda samo ena svetilka z žarnico in pločevinastim krožnikom nad njo. Ta prva učilnica je bila
kar temna, ker je imela bolj majhna
okna in tudi razbito kakšno steklo,
da nam je pihalo, kadar je bil veter.
Vode v razredu ni bilo. Tudi WC-ja ni
bilo notri nikjer, pač pa smo morali
iti ven in ob stavbi na zadnjo stran,
kjer je bila majhna utica, urejena za
stranišče na štrbunk. Tudi papirja
tam ni bilo. Nad to stavbo je živela
neka družina z dvema otrokoma, ki

ju spomnim, sta se vozili v službo
iz Ljubljane. Bili sta lepo oblečeni in
spoštovali smo ju. Ene se spomnim,
da ji je umrl oče. Nekaj časa je prihajala v šolo v črnem klobučku, na
njem pa je bil črn pajčolan, ki ji je
zakrival obraz. V razredu smo imeli
na prednji steni tudi križ in kraljevo
sliko. Spomnim se, da so nas ob novici, da je bil ubit kralj, takoj spustili
domov. Naš ravnatelj je bil Hinko Legiša. Vedno je bil v beli srajci. Nadzoroval ni nikoli. Vsaj videla ga nisem.
Saj je tudi on imel svoj razred. Zanimiva je bila moja pot v šolo. Zelo
malo je bilo kolovozne poti, drugo je
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bila le steza, ki je bila največkrat po-

sadili turški krompir, ki je zrasel preko

rasla s travo ali blatna. Pozimi smo se
radi sankali na svojih plaščih, ki jih

naših glav. Tam smo se skrivali in jim
vse poteptali, saj je bilo polno stezic.

je mama sama sešila in doma pobar-

Najbolj zanimiv je bil bajer, kjer smo

vala blago, da je bilo ceneje. Po sankanju na plaščih je barva ostajala na

se pozimi drsali po ledu. Doživela pa
sem tudi nesrečo na bajerju, kjer sva

snegu. Vsakokrat je bila nova zelena
črta. Spomladi pa smo prav tam našli

s sestro in sosedovo deklico prebili
led in zdrsnili v vodo. Sreča je bila,

majhna divja jabolka, lešnike, ki smo

da so naju rešili.

jih z veseljem pojedli. Na eni njivi so

Antonija Baloh

MOJA PRVA LETA ŠOLANJA
Moji prvošolski koraki so me vodili v osnovno šolo na Uncu. Nikoli jih

stejo krompir, koruza in druga hrana
za ljudi in živino. Njihovi potomci pa

nisem preštela, saj je šola stala tako
blizu naše hiše, da bi jo lahko uzrla
skoz okna svoje sobice, če mi pogleda nanjo ne bi oviralo župnišče. Stoji namreč na gričku poleg župnijske
cerkve. Zgradba je v takratnem času
bila med najlepšimi na Uncu. Zgradili
so jo v 19. stoletju, za časa avstroogrske monarhije. Takrat se je Unec
imenoval uradno Maunitz in je z okoliškimi vasmi Ivanjim selom, Rakekom
in Slivnicami tvoril samostojno občino. Bili pa so unški občinski veljaki
tedaj malce kratkovidni, kar se tudi
sedaj marsikje dogaja in so takratni
državi in vodilnim možem na Dunaju
rekli odločen NE. Ne damo naših njiv,
travnikov in gozdov, da bi po njih stekla »železna cesta«. Mogoče so imeli
prav, saj na železnih tirih pač ne ra-

so le klonili pri gradnji avtoceste! In
tako so sčasoma na svoji skopi zemljici ostali, železnica pa je napravila
ovinek in stekla skozi Rakek proti Postojni in Trstu. Rakovčanom je padla
sekira v med, kot se temu reče, in vasica se je razvila v pomembno središče naše Notranjske.
Po rapalski pogodbi po prvi svetovni vojni je potekala v teh krajih
meja z Italijo in tako so na Rakeku
v novonastali Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev vzpostavili carino, finančni urad, žandarmerijsko postajo,
poštni urad in seveda železniško postajo. Iz vse države so prihajali novi
ljudje na ta delovna mesta. Domačini
so se v glavnem zaposlili kot progovni delavci, v čuvajnicah in kot nakladači tovornih vagonov. Na železniški
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postaji so natovarjali velike količine
notranjske hlodovine, ki je potovala
v širni svet. Rakek je dihal s polnimi
pljuči, odpirali so nove trgovine, gostilne in zacvetelo je obrtništvo. Tako
je Rakek postal vsestransko središče
dogajanja in Unčani so morali reševati svoje zadeve na novi občinski
upravi na Rakeku! V četrtem desetletju prejšnjega stoletja so na Rakeku
sezidali novo cerkev in dobili svojega
župnika, do tega časa jim je maševal
in nudil še druge usluge duhovnega

Takšne so bile pri nas razmere

značaja unški župnik. Dobili so tudi
štirirazredno meščansko šolo.
Priznati pa moram, da je tudi

takrat, ko sem se šolala v svoji prvi,
pa tudi v drugi šoli. Tedaj otroci nismo
bili tako bistri, kot so zdaj. Komaj šti-

Unčanom prišla prav državna meja, ki
je potekala nad Uncem, stražili pa so
jo graničarji in financarji, vendar se
je tihotapstvo, takrat smo rekli »kontrabant«, razvilo do neslutenih razsežnosti. Čez mejo je v Italijo potovalo meso, živina, moka iz Vojvodine,
kava, kruh in drugo, v Jugoslavijo pa
vino, vžigalniki, saharin, riž, olje, južno sadje, tekstil in še kaj. Samo, da
se je zaslužilo. Na Uncu so uspevale
v tem času do druge svetovne vojne
3 trgovine z mešanim blagom, mesarija, pekarna in 6 gostiln. Mnenja
sem, da korupcija ni plod le sedanjega časa, razvila se je že v tistih časih.
Saj če si pravega človeka, naj si bo
financarja ali graničarja »podmitil«
oz. podkupil z novci, je že tedaj vse
gladko teklo.

riletni malčki že govorijo angleščino
in »surfajo« po spletu. Mi smo se pa
igrali, podili za domačimi živalicami,
plezali po drevju, obirali češnje in
nabirali jagode v gozdu in še veliko
drugih opravkov je bilo. Ko pa je prišel čas vpisa v šolo, so naši srčki kar
močno razbijali. Učitelji in učiteljice
so vsem otrokom, pa ne le nam, tudi
staršem vlivale nekako strahospoštovanje.
Imela sem veliko srečo, da sem
se v prvem razredu srečala z učiteljico, gospodično Bezeljakovo, ki so ji
zagotovo vile rojenice ali sojenice že
v zibelki namenile učiteljski poklic. Ni
bila poročena in ni imela svojih otrok.
Vendar zaradi tega ni bila kakšna zagrenjena oseba. Nasprotno, vedno je
bila nasmejana, z neskončno toplino v
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očeh in z mehkim, žametnim glasom

Že namrgodena je vstopila v razred

je vstopila v naš razred. Vstali smo
in jo pozdravili, tudi ona je odzdravila

in zavpila: »Mir!« In v podobnem
vzdušju je potekal pouk. Tudi šiba je

in nam dovolila sesti. Med poukom je

pela pogosto. Že s svojo zunanjostjo

hodila med klopmi, pomagala, če je
bilo treba, pobožala kakšno kuštravo

je dajala vtis nezadovoljnega, da ne
rečem nesrečnega bitja. Verjetno je

glavico, nagajivčku narahlo potegnila ušesce, le leskove šibe, ki je stala

bila takrat stara blizu petdeset let. Živela je z očetom, visokim gospodom,

v kotu, se res nikoli ni dotaknila. Če

gozdarskim strokovnjakom, ki je skr-

je ugotovila, da se po naših glavicah
sprehajajo male živalice, je naslednji

bel za gozdove v lasti kneza Windischgraetza, v veliki, lepi gozdarski

dan vsa učilnica »zadišala« po petroleju, ki je povzročil njihovo »bridko

hiši na Uncu. Tudi ta hiša se je morala
umakniti avtocesti.

smrt«.
Vsi učenci smo gospodično Bezeljakovo imeli zelo radi, zato je v je-

Še vedno pa se ob misli na to
učiteljico spomnim, kako svež vonj je
zavel od njene lepe, drage jopice, ko

seni učilnica drugače zadišala, in sicer
po »korčih«, ciklamah, ki so cvetele
po gozdu in smo jih prinesli na njen
kateder, spomladi pa smo ji nosili
prve telohe, zvončke, kronce in vijolice, pozneje pa še ivanjščice in druge
poljske cvetlice.
V sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja smo praznovali 100-letnico
šole na Uncu. Povabili so vse še živeče učno osebje in med njimi sem po
skoraj 40 letih lahko pozdravila in se
ji še enkrat zahvalila, gdč. Bezeljakovi, ki je po toliko letih še vedno z vso
svojo pojavo izžarevala milino, ljubeznivost in dobroto. Solznih oči sva se
za vedno poslovili.
V drugem razredu pa nas je učila gospodična Melivova. Ta pa je bila
živo nasprotje naše prve učiteljice.

je hodila po razredu. To je bil prijeten
vonj po terpentinovem milu.
Zdaj pa me resnično zanima, v
katerem predalčku mojih možganov
se je ohranil spomin na ta vonj še po
dolgih 82 letih!
Kdo me je poučeval v tretjem
razredu? Tega se pa res ne spomnim.
Čudno, kajne!
V četrtem razredu pa nas je poučeval g. nadučitelj Kenič. Sedaj bi
mu rekli upravitelj ali ravnatelj šole.
Lahko rečem, da je bil odličen človek
in odličen pedagog. Mlado in staro ga
je spoštovalo in imelo rado. Poučeval je tudi petje na šoli in vadil šolski
pevski zbor. Šola je imela tudi precej
velik vrt, kamor nas je večkrat med
poukom pospremil. Tu smo se učili,
kako se vzgajajo in cepijo sadna dre48

vesa, razkril nam je življenje in delo

ukom pa so najbližji drva oz. polena

marljivih čebelic v čebelnjaku. V zelenjavnem delu vrta pa smo spoznali

nalagali v peč, da je bilo tudi popoldne toplo. Na veliko oz. dolgo obešalo

mnogo takrat nam še nepoznanih ra-

na steni smo odložili vrhnja oblačila.

stlin, npr. papriko, paradižnik, brstični
ohrovt, cvetačo, razne buče in dišav-

Na za stopnico višjem podiju je stal
kateder in stol, na steni je bila name-

nice. Gojil je krasne visokostebelne
vrtnice in drugo cvetje.

ščena črna tabla, v kotu je na steni
viselo razpelo, zraven pa slika kralja

Šola je imela dve učilnici. Pouk

Aleksandra. Ob tabli poleg podija je

je potekal v dveh izmenah, dopoldne
sta imela pouk tretji in četrti, popol-

na tleh bil nameščen stoječ umivalnik
z vrčem vode in brisačo za učitelje.

dne pa prvi in drugi razred. Zgradba
je bila enonadstropna. V pritličju je

V kotu pri vratih je bila prislonjena
leskova šiba in čakala na »žrtvena

bila ena učilnica in v prvem nadstropju ena. Stopnišče je bilo precej široko in iz lesa. V šoli je imel stanovanje

jagnjeta«. Palice se je včasih poslužil tudi g.župnik, ki nas je poučeval
verouk.

nadučitelj g.Kenič, njegova gospa je
bila poštarica na Rakeku. Otrok nista
imela, gospodinjila jima je gospodova
sestra in obenem skrbela za red in čistočo v šoli. V pritličju se je nahajala
pisarna šole, kuhinja in dnevna soba,
v nadstropju pa so se nahajali še drugi prostori, spalnice in kar je sodilo k
stanovanju ravnatelja. Šele zdaj ko to
pišem, se zavedam, koliko dela in truda je morala vložiti gospa, ki je čistila
šolo, poleg vsega gospodinjskega in
vrtnega dela. Kljub vsakodnevnemu
štorkljanju in tekanju so bile lesene
stopnice vsako jutro čiste.
V obeh učilnicah je stala pri vratih visoka, zelena pločevinasta peč,
znotraj obložena s šamotom, da je
vzdrževala toploto. Pozimi smo učenci prišli že v toplo učilnico, med po-

Na klopeh smo sedeli ločeno
deklice na levi strani sobe, dečki pa
na desni. V vsaki klopi sta sedela dva
šolarja. Klop za pisanje in risanje je
imela na spodnji strani polico, kamor
smo odlagali torbe. Na klopi je bila
vdolbina za stekleni črnilnik in žlebiček za odlaganje peresnikov in svinčnikov. Takrat kulijev še ni bilo, obstajala pa so že nalivna peresa, ki pa so
bila draga in navadnim ljudem nedostopna. Mi smo se učili pisati abecedo
z lesenimi peresniki, ki so imeli kovinska peresa, ta so nam nagajala s škripanjem in z malimi ali velikimi packami. Morali smo jih večkrat menjati.
Šolske potrebščine smo nosili v
šolo kakor kdo oziroma kakor je zmogla njegova družina. Nekateri v torbah ali nahrbtnikih, doma sešitih iz
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blaga, kartonastih torbicah, ki so bile

odgovor na vprašanje, ki nam je bilo

kar imenitne, dokler so zdržale. Tudi
nekaj usnjenih je bilo. Mene je vsa

zastavljeno, smo dvignili roko z iztegnjenim kazalcem in sredincem.

štiri leta spremljala v šolo ena taka

Šolsko leto se je zaključilo ob

iz svinjskega usnja, ki pa je ob koncu
šolanja v moji prvi šoli izgledala zelo

državnem prazniku »Vidov dan« 28.
junija. Že v prvem razredu smo šli

klavrno, milo povedano.
Peresnik, svinčnik, radirko, pe-

na šolski izlet, peš v Ivanje selo in
nazaj, drugo leto v Planino in nazaj,

resa in seveda cunjico za brisanje pe-

tudi peš. Starši so nam za popotni-

res, tudi še kakšno barvico smo hranili v peresnici, leseni, podolgovati

co dali kos kruha, za žejo pa je bilo
vode dovolj povsod. Izleti so bili naše

škatlici s premičnim pokrovom. Škatlici smo rekli »pušica«. V torbi smo

največje veselje. Radi smo nastopali
z deklamacijami in pevskimi nastopi

še nosili »Čitanko« za branje, »Računico« za računske zadeve, nekaj
zvezkov s črtami in kvadratki, pivnik

na proslavah državnih praznikov in ob
drugih dogodkih.
Najbolj žalosten je spomin na

za popivnati črnilo.
Skoraj bi pozabila na glavno
reč, na malico! Pri tej pa so bile resne
težave. Otroci premožnejših staršev
so imeli obilnejšo in boljšo, od revnejših pa je bila seveda revnejša. Zanjo
so prav prišli »škundri«-krhlji, suhe
hruške, kakšno jabolko, pa tudi kuhan grah in fižol je bil zelo dober. Malico smo pozimi pojedli med glavnim
odmorom kar v učilnici, v toplem in
lepem vremenu pa na dvorišču pred
šolo, kjer smo se igrali in uganjali vse
mogoče norčije.
Če nismo med poukom pisali ali
risali, smo imeli roke prekrižane na
hrbtu ali pa so bili prsti na mizici, palec pa na spodnji strani mizice. K disciplini je sodil tudi dvignjen palec, če
je bila nuja za WC, če pa smo vedeli

dogodek v drugem razredu. Nekega
soparnega, vročega popoldneva se
je nad Uncem razbesnela nevihta in
ko je nehalo grmeti in treskati, je na
vrata našega razreda potrkala soseda sošolke Kavčičeve Micke in jo odpeljala domov. Učiteljica nam je povedala, da je nevihta presenetila na
polju Mickino mamo in 2 leti starega
bratca, zatekla se je v bližnji kozolec
in se z otrokom v naročju naslonila na
zidan steber. Vanj je udarila strela in
na mestu ubila oba. Ob tej novici je
ves razred zajokal.
Žalovali smo tudi 9.oktobra
1934, ko so v Parizu ustrelili takratnega kralja Aleksandra. Njegovo sliko smo ovili z žalnim trakom, postavili vazo s cvetjem in prižgali sveče.
Tudi mi smo dobili na rokav žalni trak.
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Tako je bilo pred davnimi časi.

dragi Unec, čeprav ni moj rodni kraj,

Slišala sem, da so šolo pred leti obnovili, sedaj je podružnica rakovške

saj so me kot 8-mesečno dojenčico
prinesli na Unec starši in dva bratca.

šole. Rada bi jo še enkrat videla. Go-

Tu sem preživela najlepša in najbolj

tovo je lepa in ima še »nekaj tistega«,
kar je imela stara šola. Me zanima, če

žalostna leta svoje mladosti. Vsi moji
dragi domači počivajo na Uncu in ča-

šolski vrt še uspeva in če več kot tristoletna lipa pri cerkvi še živi ali pa

kajo name!
Tam se bom ponovno sešla s

sedaj tam zeleni nova, mlada lipica.

svojimi sošolci in sošolkami iz moje

Moj tedanji dom razpada, to
vem, čeprav je spomeniško zaščiten.

prve šole!
Vilma Truden

Vem tudi, da se bom vrnila na moj
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SMEH JE POL ZDRAVJA
1) Žena pride domov in ko odpre vrata, ji skoraj zapre sapo. »Saj se boš

zadušil v tej vročini, tukaj je čez 30 stopinj. Zakaj ne odpreš okna, saj
je vendar zunaj 15 stopinj? » Ali naj še tistih 15 stopinj spustim noter?«
vpraša mož
2) Krava in polž sta se poročila, toda polž je kmalu ugotovil, da ga krava

vara z bikom. » Se mi je kar zdelo, da me je vzela zaradi hiše, » je
žalostno dejal polž.
3) Kokoš gre čez cesto in jo zbije tovornjak. Perje je kar frčalo od nje, a

kokoš je preživela . Ko se je pobrala, je veselo zakokodakala: » Končno
en dober petelin!«
4) Gorenjec se v čistilnici razburja: » Ne bom plačal tega računa! Prati sem

dal samo dve srajci, tu pa je še kup drugih stvari!« » Gospod, v žepih
vaših srajc smo našli še dve majci, tri pare nogavic in dvoje spodnje
hlače.«
5) Trije Slovenci se zmenijo, da bodo imeli piknik. Primorec obljubi, da

bo prinesel pršut. Dolenjec obljubi, da bo prinesel cviček . Gorenjec pa
obljubi, da bo pripeljal nekaj svojih prijateljev…
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RAZMIGAJMO SIVE CELICE:
1) V ponvi se lahko na enkrat pečeta dva polpeta. Ena stran polpeta se

peče 45 sekund. Koliko časa potrebujemo, da spečemo tri polpete?
2) Na medobčinskem krosu tekmujejo Silva, Maja in Irma. Glede na

spodnje oporne točke ugotovite, na katera mesta so se uvrstile ter
kakšne barve dresa so imele oblečene?
3) Irma ni bila zmagovalka, Maja pa ni bila na zadnjem mestu. Zmagala

je tekmovalka v rumenem dresu. Maja je bila oblečena v bel dres.
Ena od tekmovalk je imela siv dres.
ime

uvrstitev

barva dresa

4) Mlekar želi nameriti točno en liter mleka, vendar ima na voljo le dve

posodi – eno za 3 litre in eno za 5 litrov mleka. Ali lahko mlekar s
tema posodama nameri 1 liter? Uporabiti mora obe posodi.
5) Letalo bi potrebovalo za polet od Ljubljane do Zagreba eno uro in 20
minut. Za pot nazaj pa potrebuje pri isti hitrosti 80 minut. Kako je to
mogoče?
6) Skupina politikov je sedela za pravokotno mizo. Sedel sem na
Erjavčevi levi, g . Lukšič mi je sedel nasproti. Na Lukšičevi desni je
sedel Virant, poleg katerega je bil g. Žerjav. Ravno nasproti Žerjava
je bil g. Erjavec, na njegovi desni pa je sedel g. Pahor. Kje je sedel g.
Jankovič?
REŠITVE ODDAJTE PRI RECEPCIJI DO ponedeljka 1. Aprila 2013
– to ni šala. Pravilno rešene uganke bodo nagrajene.
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ZAHVALA VSEM PROSTOVOLJKAM IN
PROSTOVOLJCEM
Hvala vam za vaš dragoceni čas, ki nam ga podarite,
Hvala vam za vse vaše lepe besede, ki jih izgovorite,
Hvala vam za vaše tople stiske rok in objeme
Hvala vam, da vas naše življenje gane.
Hvala vam ker nas razumete,
In nazadnje hvala, ker z nami še vztrajate!
Hvala vam ker ste to kar ste!
Zaposleni doma

ZAHVALA DONATORJEM
Iskrena zahvala za denarne prispevke v letu 2012, s pomočjo katerih smo lažje nakupili masažni stol, počivalnik in tri aparate za
osveževanje zraka gre naslednjim donatorjem: podjetjem Kolektor koling d.o.o., Inea d.d., Ce-med d.o.o. ter Mercator d.d.
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SPONZORJI SREČELOVA 2012 – piknik s svojci
ALBRACO d.o.o., Ljubljana
ALIMATE d.o.o.
ALPEKS d.o.o.
ANVINA d.o.o., Vrhnika
AT TEAM d.o.o.
BHRI d.o.o.
BLAGO-MIX d.o.o., Vrhnika
BOTONJIĆ Mustafa s.p., Logatec
BRANKO MAK s.p.
BRENČIČ Aleksander s.p., Vrhnika
CE-MED d.o.o.
Citroen servis MERLAK, Drenov grič
CLAVIS d.o.o. PE Vrhnika
DG 69 d.o.o., Drenov grič
Dimnikarstvo KRANER, Logatec
Dom opreme ČELEŠNIK Bojan s.p., Vrhnika
Gasilski servis TRČEK & Co., Vrhnika
HABE Veronika
HG Trade Mavrica Vrhnika
HLEBEC Simon s.p., Vrhnika
IGL Ani
JEREB Matjaž s.p., Vrhnika
JFM Jelovšek Franc s.p., Vrhnika
KARAN & DELFIN d.o.o., Ljubljana
KENT d.o.o.
KIMI d.o.o.
KOGOVŠEK Janez s.p., Vrhnika
KOMAN Matej s.p., Rakek
KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA
KUHELJ Magda s.p., Vrhnika
LEKARNA LJUBLJANA PE VRHNIKA
LIKAR Greta
LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija d.d.
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MEDPROTECT d.o.o., LJUBLJANA
MENARDRA d.o.o., LOGATEC
MERCATOR d.d., Ljubljana
MODNI DEŽNIK d.o.o., Drenov grič
MOLE Tatjana
MOLEK Peter s.p., Vrhnika
NADJA d.o.o.
NLB poslovalnica Vrhnika
OBČINA VRHNIKA
PEKARNA PEČJAK d.o.o.
PEKARNA POSTOJNA d.o.o.
PIVKA PERUTNINARSTVO d.o.o., Pivka
POSTOJNSKE MESNINE d.o.o.
PRALNA TEHNIKA d.o.o., Maribor
RENAULT d.o.o., Vrhnika
SANIKER d.o.o., Vrhnika
SANOLABOR d.d., Ljubljana
SERVIS SVEŽINA d.o.o., Logatec
SILVANA d.o.o., Horjul
SLAŠČIČARNA BERZO, Vrhnika
STAR 2000 d.o.o.
ŠPEC Anton s.p., Vrhnika
ŠTIRN d.o.o., Vrhnika
TDS servis Dragan TARLAČ, Ljubljana
TOSAMA d.d., Domžale
Turistična kmetija KISOVEC, Petkovec
VASKA d.o.o.
WINDSCHNURER Ivka
ZALOKER & ZALOKER d.o.o., Ljubljana
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Ljubljana
ZEPTER SLOVENICA – podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
ZGONEC Andrej s.p., Logatec
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DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Vrhnika, Idrijska 13
Telefon: (01) 75 70 100
Telefax: (01) 75 70 111
E-naslov: info@du-vrhnika.si
www.du-vrhnika.si
Informacije:
Direktor: Štefan Kociper
Vodja zdravstvene nege in oskrbe:
Veronika Habe
Socialna delavka: Simona Medic
Delovna terapija:
Nataša Ogrin Jurjevič
Marijana Bačnik
Lektoriranje:
Marijana Starc

