
DNEVNIK OBISKA NA TURISTIČNI KMETIJI  PODMLAČAN 

 

Sobota, 22.6.2013 
Na turistični kmetiji Podmlačan naj bi se zbrali 22.6.2013. Iz naše delavnice smo šli na 
kmetijo Podmlačan Žiga, Katja in jaz. Zbralo naj bi se nas okoli 18 varovancev ob 9. uri zjutraj. 
Midve z mami sva zgrešile cilj in šle 12 kilometrov predaleč, še dobro da sva vprašale, potem 
sva se obrnile in šle nazaj. Vsi smo bili že zbrani, samo Žigata še ni bilo od nikoder. Potem je 
prišel približno ob 11. uri dopoldne. Moja in Katjina prostovoljka se nama je predstavila. Ime 
ji je bilo Nataša in je bila zelo prijazna. Rojstni dan imam 9.7., vendar sta mi mami in Špela že 
prej dali darilo, da ga bom lahko uporabljala na kmetiji. Za darilo sem dobila digitalni 
fotoaparat znamke Nixon. Malo preden sem šla na kmetijo, mi je Špela pokazala, kako se 
uporablja digitalni fotoaparat. S Špelo sva šli nekajkrat ven, da sem se naučila slikati, vsaj 
približno. Glavni prostovoljec je bil Boris, potem pa so bili še Aleš, Eva, Nataša, Tatjana in 
Jožica. Ko smo se vsi zbrali so nam pokazali sobo, kjer bomo spali. V tisti sobi, kjer sva bili jaz 
in Katja, je bila tudi najina prostovoljka Nataša ter Matejka, za katero pa je skrbela 
prostovoljka Eva. Ko smo prišli v sobo mi je mami pomagala iz kovčka zložiti stvari v omaro, 
ki sem jih imela s sabo. Popoldne približno ob 13. uri, kakšno minuto gor ali dol, je bilo kosilo. 
Mami je ostala na kosilu. Jedli smo govejo juho, pražen krompir in solato. Mami je kupila pol 
hlebca kruha, ker je bil zares dober.  
Prvi dan smo se samo spoznavali in se šli družabne igre. Jaz imam navado, da tiste, ki jih ne 
poznam in so starejši od mene, vikam, vendar je glavni prostovoljec Boris rekel, da se bomo 
vsi tikali. Prvi dan sem bila utrujena in nisem pisala dnevnika, ampak sem šla spat že ob 20. 
uri zvečer.  
 
Nedelja, 23.6.2013 
V nedeljo nas je zbudila prostovoljka Nataša že ob 7. uri zjutraj in tako je bilo vsak dan. Zajtrk 
smo imeli ob 8. uri zjutraj. Po zajtrku smo šli malo na sprehod. Kosilo je bilo vsak dan ob 13. 
uri. Fant po imenu Jasminko, ki ga je imela čez prostovoljka Jožica,  je ves čas uhajal v kuhinjo 
h gospodinji, potem pa smo ga morali iskati. Glavni prostovoljec Boris ga je kregal. Jasminko 
je ves čas imel prst v ustih. Za našo mizo sem jaz delila hrano in rezala meso. Vsak dan po 
kosilu, približno od 13.30 pa do 16. ure, smo imeli popoldanski počitek. Po počitku smo pili 
kavo, potem sem šla s svojo prostovoljko Natašo v hlev, da sem ga malo poslikala. V hlevu 
sem slikala živali in gospodarja kako molze krave. Starejši sin od gospodarja je ravno metal 
seno dol, nametal ga je cel kup tako, da sem padla v seno. Gospodar nas je peljal s 
traktorjem na Stari vrh, to je od kmetije približno 5 kilometrov. Nazaj smo šli peš. Tam smo 
kupili kartice in znamke, čeprav sem jaz imela sabo že nekaj znamk. Šla sem peš nazaj kakšne 
3,5 kilometrov, potem pa nisem več mogla hoditi. Glavni prostovoljec Boris je poklical 
gospodarja, da naju je s prostovoljko Natašo pobral. Spotoma je pobral še Matejko, ki tudi ni 
mogla več hoditi. Boris je zelo pazil name in vsi drugi tudi. Prostovoljka Eva je pazila na 
Matejko, ki je bila zelo pridna, pazila je tudi Žigata, Boštjana in še na Uroša. Danes sem šla 
tudi spat ob 20. uri zvečer. Meni je pri zajtrku bilo najboljše maslo, ki sem si ga namazala na 
domači kruh, ki ga je gospodinja spekla. Zjutraj sem poklicala Abelarda in mami, tako kot 
vsak dan. Mami sem poklicala tudi popoldne po počitku in zvečer.  



    
 
Ponedeljek, 24.6.2013 
Naslednji dan je bilo slabo vreme in bili smo bolj notri ter se šli družabne igre. Napisali smo 
tudi kartice, kajti poštar pride samo ob ponedeljkih in prinese pošto ter če ima gospodar kaj 
za oddati. Pisala sem mami in prijateljici iz Izole, Dejanu in nekaterim svojim sorodnikom ter 
v naš DZC. Vsak dan naju je Nataša zbudila ob 7. uri zjutraj, ob 8.30 uri smo imeli zajtrk. 
Poklicala sem mami in Abelarda, kot vsak dan ter se na hitro pogovorila z njima. Glavni 
prostovoljec Boris ima prijatelja, ki je pevec in mu je ime Peter. Prišel je k nam na kmetijo in 
zapel nekaj pesmi ter povedal 2 pravljici. Prinesel je tudi svoje inštrumente in igral na 
klasično kitaro. Zraven je tudi pel ter nas spodbujal, da pojemo skupaj z njim. Gospodinja mu 
je prinesla kavo. Peter je bil pri nas približno 2 uri, potem je odšel. Ker je bilo popoldne slabo 
vreme smo šli v dvorano, ki jo ima gospodar zadaj. Nekateri so se šli gnilo jajce, drugi so se šli 
ali je dovolj trden most, spet tretji smo se žogali. Moram pohvaliti vse prostovoljce, da so res 
pazili name, predvsem me je ves čas imel na očeh prostovoljec Aleš. Mislim, da pozna 
epilepsijo, ker je ob mojem napadu takoj rekel, kaj morajo narediti. 
 
Torek, 25.6.2013 
Danes me je Nataša zbudila malo prej, ker sem jo prosila. Ravno ko sem vstala je šla Nataša 
na balkon, me je poklicala ter rekla, da se je pav razšopiril in pokazal svojih 150 vlečk, če jih 
nima celo več. Jaz sem ga hotela slikati, vendar sem ravno takrat imela napad, zato ga je 
namesto mene slikala Nataša. Z nami je bil tudi fant Jasminko, ki je ves čas uhajal in cuzal 
prst. Vsi fantje pa so se zaljubili v Katjo. Bili so zelo žalostni, ker jih Katja niti pogledala ni. Od 
Žigata sorodnik Uroš je bil tudi na kmetiji, vendar ga je že dan prej bolelo grlo, zato sem mu 
dala tablet, da bi mu vsaj malo ublažila bolečino. Uroš je imel vročino, zato so poklicali 
starše, da so ga prišli iskat. Nekateri so danes čistili hlev, nekateri drugi so pometali dvorišče, 
spet tretji pa so se učili kako voditi poni. Katja je od Jasminkota in Sašota dobila vrtnico, od 
vsakega po eno. Po večerji približno ob 19. uri zvečer sem  vzela tablete in jih pripravila za 
drugi dan ter se šla stuširati in si umila glavo. Okoli 19.30 ure je prišel v sobo Boris in mi 
rekel, da naj pridem dol v dvorano. Tam naj bi imeli koncert, v katerem poje tudi od 
gospodarja žena. Povedala sem mu, da imam umito glavo in da sem že v pižami. Boris me je  
vprašal, če sem kaj utrujena. Rekla sem mu, da me zelo bolijo mišice, on pa mi je rekel, da bo 
sedaj vsak dan bolje.  

  



Sreda, 26.6.2013  
Nataša nas je zbudila ob 7. uri, potem sem pomagala prostovoljki Evi. Na zajtrk smo šli 
normalno ob 8. uri zjutraj. Meni se je vrtelo v glavi, zato mi je glavni prostovoljec pustil, da 
malo dlje spim. Ob 11.30 uri dopoldne me je prišel zbuditi in sem se oblekla ter šla z drugimi 
iskat skriti zaklad. Bili smo v 2 skupinah. Od 13. do 16. ure smo počivali. Danes je imela 
prostovoljka Eva, ki je sicer vegetarijanka,  rojstni dan. Prostovoljka Eva je hotela plesati z 
mano, vendar je ona tako hitra, da se mi je začelo vrteti v glavi. Potem je Žiga zaigral eno 
počasno na harmoniko in me je Iztok prosil za ples. Zaplesala sem z njim, čeprav ne znam 
plesati.  
 
Četrtek, 27.6.2013  
Danes sem bila jaz budnica, zato sem tako zavpila, da so vsi prostovoljci prileteli v sobo 
pogledati, kaj se dogaja. Imela sem močen napad in sem zavpila. Danes naj bi šli z avtobusom  
v bolnico Franja. To je bila včasih partizanska bolnica, ki je bila skrita. Partizani so tja nosili z 
zavezanimi očmi ranjence in to po skalah. Pri bolnici Franja smo videli tudi ameriškega 
ambasadorja ter PLANET TV, ki je nekaj snemal. Do bolnice Franja  je približno 500 metrov po 
skalah. Prostovoljec Aleš mi je dal pohodno palico, da sem se lahko upirala nanjo. Ko smo 
prišli do bolnice sem poslikala notranjost barak. Ko smo šli nazaj mi je od Aleševa pohodna 
palica padla dol na skale in meni je bilo tako hudo, da sem padla v jok. Prostovoljec Aleš je 
rekel, da ni hudega, da bo šel potem nazaj po njo. Ko smo prišli nazaj dol smo najprej imeli 
malico in potem še kavo, kdor je želel. Častila sem prostovoljko Natašo, ker je ona mene prej, 
kupila sem še kartico, da sem pisala domov ter jo tudi tam oddala. Ob 19. uri smo imeli 
predavanje o zeliščih, predavala nam je prostovoljka Jožica. Ker se je meni vrtelo v glavi sem 
prosila glavnega prostovoljca Borisa, če grem lahko v sobo, vendar mi je rekel, da naj še malo 
zdržim. Kar naenkrat sem padla na tla, prostovoljec Aleš je bil takoj pri meni in jim naročil, 
naj mi prinesejo vodo, saj sem imela epileptični napad. Boris mi je potem dovolil, da grem v 
sobo. Prostovoljec  Aleš se je potem pošalil, če lahko potem pride na pedikuro, midve s 
prostovoljko Natašo sva mu rekle, da naj kar pride. Aleš je bil naslednji dan vabljen na Brdo, 
kamor so bili povabljeni dobri prostovoljci in mislim, da je celo dobil priznanje, nisem pa čisto 
prepričana.  
 

 
 
Petek, 28.6.2013 
Predzadnji dan nam je od gospodarja žena pokazala kako se peče kruh. Zvečer smo zakurili 
taborni ogenj in nekaj pojedli. Danes smo šli kmalu spat, saj smo šli naslednji dan domov. 
 
Sobota, 29.6.2013 
Naslednji dan smo morali biti že pripravljeni ob 9. uri dopoldne, saj smo šli domov. Mami je 
prišla po mene in seveda je tudi Sašota odpeljal.  
 



Iz kmetije Podmlačan imam lepe spomine. Veliko sem slikala z digitalnim fotoaparatom, 
vendar je bilo veliko slik zanič. Domov smo prišli okoli 12. ure, ko smo še oddali Sašota. V 
ponedeljek pa normalno v službo.  
 
 
Avtorica: Karmen Sadar 


