
ČLANI KLUBA SI POMAGAMO 

Nismo mogli čakati na pomlad ali na še toplejše dneve, saj je trto, kivi, kaki 

in druga drevesa potrebno obrezati takoj po koncu zime. Med prva zimsko-

pomladna ročna dela v naravi namreč spada prav delo v vinogradu in 

sadovnjaku. Ker ima naša članica Mira veliko tovrstnega dela, smo se 

prijatelji Branko, Peter in jaz dogovorili, da ji bomo pri pomladanskih 

opravilih pomagali. V torek, 12. 2. 2019, smo odpotovali v Umag ter se 

lotili dela.  

Vodja delovne skupine, mojster Branko, je odločil, da smo z delom pričeli 

že ob 8. uri zjutraj. Ker je vzhodni del vrta ob Mirini hiši že obsijalo jutranje 

sonce, se je najprej lotil obrezovanja kivija. Porezane rozge pa sva Pero 

in jaz razrezala ter jih zložila v butare. Mojster Branko je nadaljeval z 

obrezovanjem kakija. Z lestvijo ali brez nje je plezal po drevesih ter žagal 

in rezal veje. Lepo je oblikoval krošnje dreves. Izkazal se je tudi kot mojster 

za manjša popravila električne žage. Pero je bil mojstru ves čas v pomoč, 

saj mu je držal lestev ter z vilami in drugim orodjem pridržal veje, da niso 

padale na streho terase, sam pa sem pobiral veje, jih žagal, rezal, lomil ter 

zlagal v kupe.  

  

Tudi z žlahtno vinsko trto na dveh brajdah, ki raste na dvorišču hiše je imel 

mojster veliko dela.  



Pri tem delu je njegova strokovnost prišla še posebej do izraza. Dokazal 

je, da tako pomembno opravilo, kot je rez vinske trte, odlično obvlada. 

Pridni kot smo bili, smo za seboj vse pospravili.  

Mira pa je rozge in veje zvozila na deponijo.  

   

Čeprav je s kivijem, trto in kakiji veliko dela, pa še kako popestrijo okolico 

hiše ter nudijo poleti prijetno senco. Pa ne samo to, vsak rad v jeseni seže 

tudi po zrelih, ekološko pridelanih sadežih. 

Sonce je že zahajalo, ko smo zaključili z delom. Tako Mira kot mojster in 

dva fizična delavca, smo bili zadovoljni z opravljenim delom. Rezultat 

svojega dela smo si še enkrat ogledali naslednji dan in ugotovili, da smo 

zastavljeni cilj dosegli ter da je bila naša pomoč koristna. 

Zadovoljni, da smo lahko po svojih najboljših močeh pomagali naši članici 

pri pomembnih pomladanskih opravilih, smo se poslovili ter se odpravili 

domov. 

Zapis in foto: Mirko Ploj 

Spoštovani, Mirko, Branko in Pero! 
Zahvaljujem se vam, da ste mi prišli pomagati obrezovati kivi, kaki, fige, brajde, granatno 
jabolko…, celo iz Maribora. Vsem članicam in članom našega kluba želim povedati, da je biti 
član taksnega kluba, kjer si medsebojno pomagamo, velika čast in zadovoljstvo.  
Spoštovani predsednik, Branko in Pero, te geste ne bom nikoli pozabila!  
 
SLOGAN: DELAJ DOBRO IN DOBRO SE TI POVRNE! Pošiljam pozdrave v moj lepi Maribor. 

Lep pozdrav, Mira  



ZDRUŽILI SMO MOČI 
 

Člani kluba tudi po obisku in pomoči naši tajnici Miri v Umagu nismo sedeli 
križem rok. Odzvali smo se prošnji naše članice Mire Marin, ki nas je 
povabila na svoj dom v Kozjak nad Pesnico. Na tem naslovu ima Mira ob 
dveh stanovanjskih hišah vrtova, sadovnjak, travnik in zeleni dvorišči. 
Okrog hiš pa ima tudi nasad cipres, nekaj dreves in predvsem veliko razno 
vrstnih rož.  
 
V soboto, 2. marca 2019, smo se v dopoldanskem času zbrali pri Miri in ji 
pomagali pri pomladanskih delih. Boris in Branko sta obrezovala in žagala, 
Marinko in Mirko sta nalagala samokolnici in vozila odpadni material na 
deponijo, ženske Martina, Zdenka in Jorda pa so grabile, pobirale in 
pomagale nalagati. Ves čas je bila z nami tudi »šefica« Mira. 
 
Ob koncu dela smo družno ugotavljali, da je skoraj nemogoče ali pa zelo 
težko, da bi sama uspela pravočasno opraviti takšen obseg dela. Prav 
zato je bila naše pomoči še toliko bolj vesela in hvaležna.  
 
Mira + Mira ŽELIMO si, da vama vse okrog hiše uspeva, cveti in rodi! 
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