
Mojca Gredin, 
Mariborčanka iz 
Trnovske vasi, se 
nima za rej nico, pač 
pa mamo in babico 
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Odkar pomni, si je želela dvoje: 
biti medicinska sestra in imeti 
veliko otrok. Ne eno ne drugo ji 
ni bilo dano, a je njen vsakdan 
že dve desetletji izpolnjen s skr
bjo za ostarele in bolne ter raz
dajanjem za štiri otroke in dva 
vnuka. lzraz rejnica se ji zdi 
povsem neprimeren in nerada 
se tako imenuje. Raje reče, da 
je mama in babica, saj je otroke 
in vnuke od prvega dne spreje
la za svoje. 

"Velik del svoje mladosti 
sem preživela v Mariboru in 
sem pravzaprav mestni otrok 
ali kar otrok televizije, saj sem 
se veliko naučila z gledanjem 
televizije, med drugim denimo 
tudi nemščine . Toda ko sva s 
partnerjem dobila priložnost, 
da bi v Trnovski vasi pomaga
la trem ostarelim in bolnim lju
dem. nisva veliko premlevala 
in sva se kar takoj preselila na 
podeželje. Kmečko življenje me 
je privlačilo že pri tašči v Maleč-

Otrok televizije pa kar na kmetijo 
niku, ki me je naučila tudi peke 
domačega kruha. Rada imam 
živali in rada delam na polju, 
zame je Trnovska vas raj na 
Zemlji," pripoveduje Mojca, 

Oba z možem izhajata iz dru
žin s po šestimi otroki in žele
la sta si velike družine, "Nisva 
imela sreče, a sva se kmalu odlo
čila, da k sebi sprejmeva valerijo 
in potem še tri otroke, najmlajši 
je zdaj star 17 let. Valerija ima 
že svoja otroka in tako sva zdaj 
že babica in dedek. od vsega za
četka sem otroke vzela za svoje 
in vesela sem, ko vidim, da so 
radi doma in bodo najbrž vsi 
tukaj tudi ostali, Prostora je za 
vse dovolj in če bodo hoteli osta
ti, bom zelo hvaležna za to. 

Mož je otroke sprejel odprte
ga srca in si jih po svoje navezal 
nase. Pred leti sta se nam pridru
žila še moja starša, ki jima je živ
ljenje na podeželju bolj všeč kot 
mestno," niza dobrobiti svoje 
pogumne odločitve po dvajse
tih letih Mojca. 

"Ko sva sredi poletja prišla v 
Trnovsko vas, so travniki cvete: 
li, bila sva mlada in zaljubljena 
in vse skupaj se mi je zdelo raj
sko. Lažje si delal načrte, zmo
gel energijo in dobro voljo, da 
si polepšal dni trem ostarelim 
in bolnim ljudem. Gospodar 
kmetije je bil epileptik, njego-

Povejte svoje mnenle 
na aktualno temo 

vsak delovnik 
ob 14.40 uri 

va žena srčna bolnica in povr
hu je sin zbolel za rakom. Ce 
vam povem, da sem ju klicala 
mama in ata, lahko razumete, 
kako smo se navezali drug na 
drugega, stric pa tako še zdaj 
živi z nami," !e doda, 

"Kaj jaz vem, takšna sem, 
od prvega trenutka, ko so prg
li otroci k nam, sem se nanje 
navezala in jih vzela za svoje, 
Za Valerijo je prišel njen bra
tec Rajko, saj je oče prosil, če bi 
vzeli še njega. Stanko je prišel k 
nam iz Dornave, kamor sploh 
ni sodil, Benjamin pa je naš naj
mlajši sonček. Oba z možem 
uživava v življenju z njimi, le 
nekako se nama zdi, da je zdaj 
že napočil čas, da se bodo zače
li osamosvajati in se bova mo
rala s tem sprijazniti. Lani sva 
prvič !la sama na morje in če
prav sem se tega veselila, sem 
se počutila nelagodno, ker ni 
bilo otrok. Pravzaprav bi prav 
rada v svoj dom sprejela še kakš
nega," si želi Mojca. Kako lahko 
poskrbi za devet ljudi in nekaj 
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domačih živali ter še za delo na 
polju? Otroke je hitro navadila, 
da za svoje sobe skrbijo sami in 
vsak opravlja določeno delo. Naj
starejša že tudi skuha. Z največ
jim veseljem je Mojca babica, 
saj tako doživlja tudi prva leta 
otroških življenj, ki ji jih sicer ni 
bilo dano spremijati. · Vnuka mi 
dajeta polet, ob tem pa dejstvo, 
da se vsi naši otroci med seboj 
dobro razumejo. Hkrati mi vsak 
odkrito pove, kadar me potrebu
je samo zase, da se pogovoriva 
in rešiva kakšno tegobo," 

Občudovanja vredna ženska 
Sonja Pintarič, sošolka in prijateljica: "Ker Mojco poznam že iz 
osnovne šole, lahko rečem, da je že od malega iskrena in zelo 
dobrosrčna. Občudujem jo, kako skrbi za otroke in kako jim zna 
pomagati. Vsi jo imamo za pravo junakinjo. Ko je odšla iz Mari
bora, sva sicer izgubili stik. A ne za dolgo, saj sem tudi sama zdaj 
blizu Mojce, na Destrniku." 
Zlnka Kokol iz ptujskega centra za socialno delo: "Z Mojco ve
liko in dobro sodelujem. Je čustvena in topla oseba z izrednim 
čutom za sprejemanje drugačnosti. Ima tudi poseben dar, da 
prepozna otrokove močne plati in zna ustvariti najboljše mož
nosti za njegov razvoj," 


