
Slavljenka Ana v družbi župana Mestne občine Kranj Mohorja Bogataja, direktorice Doma starejših 
občanov Preddvor Andreje Valant, podžupana Občine Naklo Albina Golbe, predstavnika KS Zlato 
polje Miroslava Ranta in sina Staneta / Foto: Tina Dokl

Ani družba dobro dene
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Ana Gartnar je julija praznovala častitljivih sto let, Marija Metelko oseminosemdeset, Angela 
Logar leto dni manj, sedeminosemdeset pa je dopolnil tudi Franc Grims.

V Domu starejših občanov Preddvor, enoti Naklo, so konec julija praznovali kar štiri rojstne dneve. 
Mariji in Angeli je zdravje ponagajalo, tako se praznovanja nista udeležili, navzoča pa sta bila 
najstarejša Ana, ki je sicer praznovala 24. julija, in edini moški med slavljenci, Franc Grims, ki je 
praznoval 31. julija. Oba Kranjčana, Ana je v domu v Naklem sedaj slabo leto, Franc pa tri tedne.

Da bi bila starost bogata z zdravjem, veseljem, medsebojnim razumevanjem in zdravo pametjo, so 
verjetno želje vsakega starostnika. O tem je spregovorila tudi direktorica doma Andreja Valant. V 
dobrih željah so se ji pridružili še župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, ki je Ani ob tako 
visokem življenjskem jubileju izročil tudi častno listino; predstavnik KS Zlato polje Miroslav Rant, 
iz Občine Naklo pa podžupan Albin Golba.

Na slavje ob praznovanju rojstnih dnevov so v domu povabili tudi harmonikarja, domačina Jožeta 
Štilca. Z veseljem je raztegnil meh svojega inštrumenta, ki ga je izdelal sam. Pravi, da se rad oglasi v 
domu ostarelih ob posebnih priložnostih, kot so na primer praznovanja ob rojstnih dnevih, in katero 
zaigra.

Stoletnica Ana Gartnar je živela na Primskovem in na Zlatem polju v Kranju. Večino svojega 
življenja je delala v Tekstilni tovarni Intex, sedaj pa je že petdeset let v pokoju. Zaradi narave dela 
slabo sliši na eno uho, na drugo je gluha. Rodila se je v Dolenji Žetini pod Blegošem, v družini s 
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petnajstimi otroki. Pr' Brevc, se je reklo po domače. Danes sta živi še dve mlajši sestri. Ko se je sin 
Stane poročil in odšel od doma, je v blok pripeljal iz hribov svojo mamo in ta je ostala pri njem do 
smrti. Še tik preden je Ana dopolnila 99 let, je še vedno živela v bloku in skrbela zase. Stane nam je 
razložil, da so odhodu v dom botrovali zdravstveni razlogi. Lanski avgust je tako preživela v domu 
upokojencev v Kranjski Gori, nakar se je našlo mesto zanjo v Naklem. Da Ani družba dobro dene, se 
veseli in zadovoljni stoletnici vidi tudi navzven, saj se ji je od lani do danes njeno počutje občutno 
izboljšalo.

Oddajte svoj komentar
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