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RUMENI DEŢNIKI 

 Lanska jesen je bila kratka. Zaposleni smo v oktobru odšli na strokovno 

ekskurzijo. V Celju, Na hribu, smo si ogledali Dom sv. Joţefa. Tam imajo poleg 

doma za starejše tudi zelo bogato duhovno posvetno dejavnost, organizirajo 

predavanja, simpozije, duhovne vaje… Pod njihovo streho je dobila prostor tudi 

glasbena šola. Zanimivo soţitje vseh teh dejavnosti daje hiši poseben pečat. 

 Ogledali smo si tudi Dom sv. Rafaela na Vranskem, katerega ustanovitelj je 

ţupnija Vransko in je zelo prijeten in domač. V letošnjem letu bodo odprli še 

prizidek k domu in tako bodo zaposleni tam skrbeli za 60 stanovalcev. 

 Jesenski dnevi so se krajšali, tudi sneg nas je kar malo presenetil, saj je prišel 

skupaj z Miklavţem. Svetnik dobrote nam je prinesel lepo presenečenje. Vsi 

stanovalci, zaposleni in prostovoljci smo dobili rumene deţnike… Barva sonca, 

toplote, veselja , jeseni… vse to so naši rumeni deţniki. Res pa je, da je deţnik tudi 

bohinjska neformalna »osebna izkaznica«. Torej, kdor je dobil deţnik, je pravi 

Bohinjec.   

 Večina vas je Bohinjcev ţe dalj časa, nekateri izmed vas ste med nami dve 

leti ali malo manj, odkar ţivi naš Dom sv. Martina. V januarju smo praznovali 2. 

obletnico. Posvetili smo jo učiteljici in vzgojiteljici gospodični Štefki Jazbar, ki je vse 

svoje ţivljenje posvetila poučevanju mladine v Bohinju. V zahvalo in spomin smo  v 

Domu uredili njeno spominsko sobo. Soba je namenjena duhovnim razgovorom, 

razmišljanju, raziskovanju, srečevanju. Ţelimo jo pokazati vsem, ţelimo, da bi 

spominska soba ohranila dušo preteklosti z navdihom sedanjosti in vizijo 

prihodnosti. Naša ţelja je, da postane Dom sv. Martina v Srednji vasi kulturno in 

druţabno središče za Zgornjo dolino in za ves Bohinj. 

 Idej za naprej nam ne manjka; obljubila sem vam presenečenje za prvi 

pomladanski dan. Svojce bomo povabili na pomladansko srečanje. Maja se bomo 

odpeljali na romanje skupaj s stanovalci iz domov Ljubljanske nadškofije in še kaj 

se bo našlo. 

 Ne bo nam dolgčas, verjemite in kamorkoli bomo šli, vzemite s seboj rumene 

deţnike – naš prepoznavni znak – in naredite sonce. 

 

Katica Mikelj, 

v.d. direktorica 
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BESEDA O VZGOJI 

 Letošnja druga obletnica delovanja Doma sv. Martina je bila “posvečena” 
spominu na go. Štefko Jazbar. Kot trajen spomin na to ţeno, učiteljico in 

vzgojiteljico mnogih v Bohinju, je od zdaj naprej, kot kulturni spomenik, v našem 
domu postavljena spominska soba. 

 Ob tem lepem kulturnem dogodku sem razmišljal, kako v današnjem 

modernem svetu, vsako novo šolsko leto začenjamo z vsemogočimi programi, ki 
nam jih ponuja čas, v katerem ţivimo. Z njimi naj bi omejili vedno večje 

disciplinske in druge teţave pri šolskem in veroučnem delu. Učitelji in vzgojitelji se 
trudimo, uspehov pa ni. 

 Verjetno se vsi, ki smo malo starejši, spomnimo vzgoje iz naše mladosti. Naši 

starši niso brali kakšnih posebnih knjig o vzgoji. Pri delu, v vsakdanjem ţivljenju in 
seveda ob opominih očeta in mame, je vsak prejel to, kar je slišal in videl. Celotna 

druţinska in vaška skupnost je delovala vzgojno. V šolo in k verouku so nas pošiljali 
v zaupanju, da bomo tam prejeli še tisto, česar nam oni ne morejo in ne znajo dati. 

 Učiti se in ubogati, da bo kaj iz nas! To je bilo priporočilo naših očetov in 

mater, ki so nas takrat pošiljali v svet. S spoštovanjem do šole in njene učenosti 
smo potem odšli v “hrame” osnovne, poklicne in srednje šole. Nekaterim je uspelo 

priti celo na fakulteto ali še višje. Brez računalnika in vseh mogočih pripomočkov, 
brez modernih učnih načrtov in pristopov. Vedeli smo, kaj ţelimo in kaj hočemo. 

 Časi so se spremenili. Ne morem reči, da je slabo. Ni pa tisto, kar si vsi 

ţelimo in hočemo. Zdi se, da je današnji mladini šola postala več ali manj samo še 
prinašalka znanja, okolje raznih interesnih dejavnosti in “z vzvodi prisile” vsiljena 

vzgoja. Ob mnogih razpravah, o vzgojni nalogi šole, se človek vpraša; ali niso 
včasih tega bolje počeli, kot poskušamo vzgajati ali znamo to delati danes. Kdor 

danes dela z mladimi, bo hitro ugotovil, da večna mladostnikov ne zna ločiti trdnega 
dela od zabave, šolskega leta od počitnic, noči od dneva, odgovornosti od 

brezbriţnosti. Mladi danes ne ločijo avtomobilčkov v zabaviščnih parkih do pravih 
cest. Vse jim je postalo vseeno in “brezvezno”. Njihova lahkotnost ţivljenja jim je 

sama postala neznosna. Ni jim treba skrbeti za jutri, lačni niso, streho nad glavo 
imajo. Tisto, o čemer sanjajo, lahko dobijo takoj. Manjka jim tisto, kar poţene 

človeka v tek. Tisto, kar naredi, da ne mešamo počitka in dela, “petka in svetka”. 

Tisto, kar nam naredi ţivljenje smiselno in polno. 

 Pozabili smo na najvaţnejše. Pozabili na to, da je odraščanje in oblikovanje 

otrok in mladine, sveta dolţnost vseh: staršev, učiteljev in vseh vzgojiteljev. Tudi 
duhovnikov. In to z roko v roki. Vzgoja in srčna kultura se najprej začenjata doma. 

Široka cesta v ţivljenju se začne z majhno stezico v naših druţinah in domovih. 

Doma se kali izostren čut za lepo, dobro, pravično in pošteno. Tu se spoštuje 
domači kruh in lepa beseda. Se začne naš pozdrav bliţnjemu in zahvala drug 

drugemu in Bogu. Doma se krepi tudi odnos do resnega, dogovornega in trdega 
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dela. Pa tudi do trpljenja, preizkušenj, bolečine in kriţa. Če smo jih učili in naučili 
vse to doma, potem tudi s šolo in v šoli ne bodo imeli teţav. 

 Morda pa smo na to le vsi skupaj malo pozabili. Ob nalogah, ki jim jih 

odkrivamo, dajemo in zapuščamo, morajo začutiti in osvojiti tudi to. Zraven pa še 
naše iskreno zaupanje, da bodo tudi oni zmogli in uspeli. 

 Kakorkoli ţe... Dvorišča pred šolo, polnimi lokali v njihovi bliţni, mladi 

potrošniki v različnih trgovskih centrih, njihove kršitve zakonov, predpisov in norm, 
jemanje raznovrstnih poţivil... Preden obupujemo nad njimi in se zmrdujemo nad 

učitelji in šolo, se moramo zamisliti nad svojimi vrednotami. Vsi mladi so naše 
ogledalo. 

 

Ivan Jagodic, ţupnik 

 

SPOMINI NAŠE LOJZKE 

 Pretekli mesec smo v našem Domu svečano otvorili spominsko sobo, 

posvečeno učiteljici Štefki Jazbarjevi. Tudi naša stanovalka Lojzka Košir je bila prav 

tako učiteljica in svojih učiteljskih let se z veseljem spominja. Zase pravi, da se je s 

svojimi učenci vedno dobro razumela in so jo imeli radi, čeprav so včasih tudi 

kakšno " ušpičili ". Nekateri ji pišejo še danes in njihove pošte je vedno vesela. 

 Svojo prvo sluţbo je dobila v Lukovici pri Domţalah, po šestih letih pa je s 

poučevanjem nadaljevala v takratnem okraju Zgornji Tuhinj, od tam pa je po treh 

letih odšla v Goriška Brda, kjer je ostala deset let. Na tiste čase ima lepe spomine, 

tudi zato, ker je tam spoznala svojega moţa. Nato je po dekretu odšla v Marezige 

pri Kopru, nato pa so jo leta 1971 končno spet poslali na Gorenjsko, kjer je na 

Blejski Dobravi pri Jesenicah poučevala razredni pouk do upokojitve. V sluţbo se je 

vozila z avtom čez Pokljuko - največkrat ponoči, saj je bila zjutraj še tema, ko je 

odhajala, vračala pa se je pozno. Večkrat jo je bilo strah, še posebno pozimi, ko je 

bilo veliko snega in poledica. Tudi kakšna ţival ji je večkrat prekriţala pot. Še danes 

se spominja, kako je opravljala vozniški izpit. Stanovala je pri sestri v Radovljici in 

hodila na učne ure voţnje. Pravi, da takrat še ni bilo tako natančno kot danes in 

njen tedanji moţ, ki je bil komandir v Goriških Brdih ji je malo pomagal pri izpitni 

komisiji. Izpit je sicer opravila prvič, danes se smeji in pravi da z muko in teţavo. 

Izpitno voţnjo je opravljala od Radovljice do Spodnje Lipance in nato do Potokov 

pred Jesenicami in nazaj do Radovljice. Gospa Lojzka je bila med prvimi ţenskami v 

Bohinju, ki je naredila izpit za avto in ga potem tudi vozila. Imela je legendarnega 

fičota, najprej belega, potem še rdečega. Na Blejski Dobravi je bila edina učiteljica, 
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ki se je v šolo pripeljala z avtom, tako da je imela parkirnega prostora več kot 

dovolj. Ampak tako kot najbrţ vsako ţensko, je tudi njo najbolj skrbelo parkiranje. 

Ponosno pove, da kljub temu avta ni nikoli poškodovala. 

 Po šoli jo je doma čakalo še delo na kmetiji, pogosto so zaradi njene sluţbe 

jedli šele pozno popoldne. Še danes ima zelo rada ţivali, še posebno mačke in pa 

roţce vseh vrst. Spominja se, kako je rada plesala valček in polko, včasih skoraj do 

jutranjih ur. 

 Vendar – prišla so leta in prišla je bolezen, tako da doma niso več mogli 

skrbeti zanjo, zato je prišla v Dom, kjer jo redno obiskujejo domači in prijatelji. Vsi 

jo poznamo kot veliko ljubiteljico knjig, sama pa se poleg branja zelo rada spominja 

tudi lepih trenutkov iz svoje mladosti. Svoje Gorjuše močno pogreša in si ţeli, da bi 

jih poleti spet obiskala. 

Alojzija Košir, stanovalka in Bernarda Markelj, fizioterapevtka 

 
  

 

Slika z ogljem: Urška Mišmaš, učenka 4. C razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja



                                             Zavod sv. Martina                                         

 

6 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina – časopis Doma sv. Martina 

 

UČITELJSKI POKLIC JE NAJLEPŠI 

 Učiteljica razrednega pouka je bila tudi naša stanovalka Saša Marija Šubic. 

Tega obdobja svojega ţivljenja se z veseljem spominja. Po končani šoli za učiteljico 

razrednega pouka, so jo nameravali poslati učiti v Prekmurje, sama pa je imela 

preveč rada Gorenjske hribe, da bi šla tako daleč stran. Bila je tako pogumna, da je 

šla na Ministrstvo za šolstvo prosit, da jo premestijo bliţje njenemu domačemu 

kraju. Njen pogum se je obrestoval in tako je začela svojo učiteljsko pot na osnovni 

šoli v Davči, kamor so hodili otroci iz bliţnjih hribov. Vsak trenutek svojega dela je 

uţivala. Poleg učenja, je rada sodelovala tudi pri prirejanju kulturnih prireditev, 

gledaliških iger in izletov. Vse to ji je vzelo veliko časa, zato sta bila z moţem 

dogovorjena, da je on, kot gozdar, med sluţbo prišel domov in skuhal kosilo za 

druţino. 

 Pravi, da je glavno za učitelja, da ima rad otroke, saj otroci to čutijo. Sama ni 

imela nikoli teţav z disciplino v razredu. Med odmorom je dovolila, da so se otroci 

razţiveli, potem pa so pri pouku lahko mirno sedeli. Znala jih je umiriti z besedami. 

Samo enkrat v ţivljenju je podelila učencu ukor, zaradi pritoţbe nad vedenjem 

drugega učitelja. Takrat je na učiteljski zbornici povedala: »Upam, da je ta ukor prvi 

in zadnji, ki ga bom podelila!«. 

 Spomni se dogodka, ko je z učenci pripravljala kratek dramski prizorček za 

kulturni dan. Takrat je enemu izmed njih rekla, naj pomaga pospraviti kulise na 

odru. Pa ji je takrat dejal: »Jaz pa nisem za delo rojen.« Potem pa je ta učenec 

doštudiral in postal zdravnik. Dolgo časa je bil celo njen osebni zdravnik. 

 Rada se spominja časov, ko je z otroci šla v šolo v naravi, na morje v 

Premanturo. Tam so se imeli tako lepo, da po koncu vsi otroci sploh niso hoteli iti 

nazaj domov. Ali pa, ko so za športni dan šli na hrib v Češnjici in se sankali. 

 Če bi danes še učila, bi še malo šla študirat. Ve, da so otroci vedoţeljni in da 

jih ne smemo zatreti s kratkimi definicijami. Ţeljni so znanja in marsikaj jih zanima. 

Njo so radi vprašali, kako sta se z moţem spoznala. Pa jim je odgovarjala: »Na 

avtobusu. Pa je bil tako tečen, da sem si zmeraj mislila, da bo tista, ki ga bo dobila, 

res imela smolo.«. No, nazadnje, ga je pa sama dobila. Pa se je izkazalo, da je 

vseeno ravno on pravi moţ na mestu. 

 

Saša M. Šubic, stanovalka in Alenka Zorč, socialna delavka
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 O PAVLI ŢIDO 

 V decembru  je naša mama Pavla Ţido praznovala petinosemdeseti  rojstni 

dan. Rodila se je 9. 12. 1925 kot sestra dvojčica na Nemškem Rovtu. V druţini, kjer 

sta ţe bili sestri Cilka in Štefka ter brat Rudolf, sta se pridruţila še dvojčka Ivan in 

Pavla. Vendar se je druţina povečala še enkrat in sicer za brata Vinka. 

 Ţivljenje v mladosti je bilo teţko, saj je bilo veliko lačnih ust, doma pa nič 

zemlje, ki bi jim pomagala preţiveti. Zato so se starši odločili za selitev na 

Štajersko, konkretno v Podvolovljek, kjer je oče prevzel vodenje Jegličevega 

posestva kot gozdar, mama pa je doma gospodinjila. Vse skupaj ni dolgo trajalo, saj 

je mama umrla, ko je bilo Pavli sedem let. 

 Zato se je oče zopet vrnil nazaj v Bohinj in delal kot gozdar na Jelovici. Zaradi 

njegove odsotnosti so morali otroci v rejo in Pavla je odšla na Gorjuše k Bezniku, 

kje je obiskovala tudi šolo. Od Beznika se je selila na Bled k druţini Pretnar, kjer je 

tudi preţivela čas med drugo svetovno vojno. 

 Kot da se ni usoda ţe dovolj poigrala z njo in njenimi sorodniki, je Pavla v 

aprilu 1945 izgubila tudi očeta. 

 Leta 1946 se je zaposlila na Lip Bled v Bohinju in sodelovala pri njegovi 

gradnji in rasti. 

 Leta 1954 se je poročila z Karlom Ţidom po rodu iz Prekmurja. Ustanovila sta 

si začasni dom v rojstni hiši na Nemškem Rovtu. Leta 1955 se jima je rodila hči 

Danica in 1959 hči Zdenka. Po rojstvu otrok je ostala doma in skrbela za druţino. 

Ţivljenje se ji je umirilo in postavilo v neke normalne okvire z vsemi radostmi in 

skrbmi. Leta 1962 se je druţina preselila v Boh. Bistrico. Leta 1970 se je ponovno 

zaposlila na Lip Bled,  saj  sta hčeri končali osnovno šolanje in nadaljevali šolanje v 

Kranju. Hči Danica je obiskovala srednjo tekstilno šolo, hči Zdenka  pa prav tako. 

Zaradi oddaljenosti sta morali ţiveti v dijaškem domu – internatu in je dodatni 

denar prišel prav. Po končani srednji šoli sta obe hčeri nadaljevali šolanje: Danica 

na Tekstilni fakulteti, Zdenka pa je pokazala umetniško ţilico in je po opravljenih 

sprejemnih izpitih nadaljeval študij na likovni akademiji. V tem času lahko rečemo, 

da se je teţko ţivljenje iz mladosti umaknilo bolj normalnemu in umerjenemu 

ţivljenju tudi za Pavlo. Obe hčeri sta dokončali študij. Vsaka na svoj način sta si 

uredili ţivljenje. Za Pavlo pa so več ali manj prihajali lepi ţivljenjski trenutki, saj je 

postala babica Alešu in Saši, s katerima je imela veliko veselja. Skrbi pa je lahko 

preloţila na druge druţinske člane. 
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 Leta 2004 je izgubila moţa, vendar je bila psihično in fizično tako močna, da 

si je uspela urediti ţivljenje tudi po tem dogodku. 

 Po njenim osemdesetim rojstnim dnem se je tudi sama prvič resno srečala z 

boleznijo in jo uspešno premagala, vendar klenega zdravja ni bilo več. Lansko leto 

pa ji je bolezen močno nagajala in lahko rečem, da je gospo s koso odgnala. 

Bolezen pa ji je pustila posledice in zaradi njene varnosti in strokovne pomoči je v 

septembru 2010 postala stanovalka Doma sv. Martina. 

 Da je prehod v novo ţivljensko okolje laţji, gre vsak vikend domov. Domači v 

hecu pravimo, da sedaj ţivi v internatu in da hodi med vikendom domov, tako kot 

sta to počeli hčeri, ko sta ţiveli v internatu. 

 Kljub njenemu teţkemu ţivljenju v mladosti, je odrţala svojo vedrino, dobro 

voljo in optimizem in s temi lastnostmi premagala tudi teţko bolezen. Njeni domači 

si ţelijo, da so del teh lastnost podedovali tudi sami, saj je to pogoj za dolgo 

ţivljenje. 

Ţelimo ji zdravja, ter da bi še dolgo ostala med nami in nam s svojimi spomini 

krajšala čas. 

Njeni domači 

 

 

Obisk čarovnika v Domu 
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INTERVJU S PAVLO JEZERŠEK 

 Gospa Pavla, najprej nam povejte, od kod prihajate? 

Iz Kranja.Rojena sem bila na Klancu, leta 1922, kjer sem tudi preţivljala otroštvo. 

Sem iz kmečke druţine, kjer nas je bilo pet otrok. Ostale smo še tri sestre, brata 

sta ţe pokojna. Eden je umrl zaradi bolezni, star komaj 13 let, drugega sem 

izgubila v vojni. 

 Imate kaj svoje druţine? 

Ne, otrok nisem imela. Poročila sem se pri 27 letih, zdaj pa sem ţe 20 let vdova. 

Zaposlena sem bila v tovarni Iskra, kjer sem delala vezave za kinoprojektorje. 

 Pa ste bili zadovoljni s tem delom? 

Seveda sem bila. Tu je bilo veliko dela s prsti, takoj se je videlo, kdo ima spretne 

prste in kdo je bolj trd za delo. 

 V domu ste ţe dober mesec. Kako se počutite? 

Zelo sem zadovoljna, ker je dom v naravi. Ne maram mestnega „dţumbusa“.Tudi s 

sosedo sem zadovoljna, boljše ne bi mogla dobiti! Slabo sliši, tako, da se še 

skregati ne moreva. Kar pa je potrebno, se pa ţe zmeniva. 

 Večkrat vas vidim, da se sprehajate po vasi. 

Ja, hodim pa zaradi tega, ker sem imela 26 let nazaj herpes zoster, ki je prizadel 

tudi levo nogo. Sestre so mi rekle, da sta me samo trma in volja spravili nazaj na 

noge. Saj bi lahko sedela v sobi, kaj pa bom potem imela od tega? Dokler bom 

hodila, mi ne bo hudega. Vesela sem, da nisem vezana na voziček in da glava dela, 

da lahko razmišljam. 

 Zdaj ste večino stanovalcev ţe spoznali. Ste se mogoče s katerim 

spoprijateljili? 

Ne, to pa se še nisem. S kakšnim ţe spregovorim, vsak človek je vreden, da ga 

ogovoriš, če pa vidim, da ni za pogovor, pa ga pustim pri miru. 

Lahko bi kramljali še pozno v noč, toliko pozitivnih misli nosi v sebi g.Pavla. Tako 

jesen ţivljenja bi si vsak ţelel! Upam, da bo na sprehodih v toplih dnevih še dolgo 

uţivala in si nabirala moči.                                

Maja Grm, medicinska sestra 
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INTEVJU S POLONO JERŠIČ 

1. Polona, tvoje delo je do sedaj potekalo povečini v pralnici, 

kamor naši stanovalci pretirano ne zahajajo. Zato se nam zdi prav, da 

te predstavimo, ker te verjetno vsi še ne poznajo prav dobro. Kako bi 

sama opisala svoje delo? 

Začenjam zgodaj ob 6 uri. Najprej sortiram perilo in napolnim vse tri pralne stroje. 

Vsak dan se opere od dvanajst do dvajset strojev perila. Sledi sušenje, likanje in 

zlaganje perila, vmes pa še kaj zašijem in kar prehitro je ura dve popoldne, ko se 

moje delo konča. 

 2. Če bi mogla, bi kaj spremenila na svojem delovnem mestu? 

V letošnjem letu je sprememba pri označevanju perila. Dobili smo nov aparat za 

izdelovanje in lepljenje etiket z napisom. Tak način označevanja je bolj prijazen do 

naših stanovalcev, kot prejšnji s številkami. Kar pa se tiče pralnice, pa mislim, da je 

dovolj dobro opremljena, da bi lahko naše storitve ponudili tudi drugim. Tako bi bile 

kapacitete strojev bolje izkoriščene. 

3. Da ne bova govorili samo o delu, nam lahko poveš, kje in kako si 

preţivljala svoje otroštvo? 

 
Otroška leta sem preţivela v Srednji vasi s starši, staro mamo in v druţbi dveh bra-

tov. Doma na kmetiji smo otroci radi pomagali staršem. Oče nas je za nagrado več-

krat peljal v hribe. Pozimi smo smučali in se sankali kar na vaških ulicah. Poleti pa 

smo se raadi skrivali, se lovili in ţogali skupaj z otroci iz cele vasi. Bilo je res luštno. 

4. Imaš tudi druţino, doma ti verjetno ni dolgčas? 

Skupaj z moţem sva zgradila hišo v Bohinjski Češnjici. Imava tri otroke. Starejši sin 

Mitja študira glasbo na konservatoriju v Celovcu, v glasbeni šoli v Trebnjem pa pou-

čuje harmoniko. Hči Andreja pa v Ljubljani zaključuje farmacevtsko šolo. Za pes-

trost v naši druţini poskrbi naš najmlajši, petletni Matija.   

 5. Kaj pa rada počneš v svojem prostem času? 

V prostem času rada grem v hribe. Poleti je kar nekaj dela doma na vrtu. Pozimi 

rada smučam. Torkove večere imama rezervirane za odbojko. Plešem pri folklorni 

skupini, pri gasilskem društvu Češnjica pa so mi zaupali delo blagajničarke. Dolgčas 

mi res ni. 
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6. Pa še malo za hec. Predstavljaj si, da si na lotu zadela glavni 

dobitek. Kaj bi najprej  naredila? 

 

Lota ne igram, ker ne verjamem v igre na srečo. Verjamem le v delo svojih rok. 

Na koncu pa ţelim vsem našim stanovalcem, da bi v našem domu, na najlepšem 

koncu našega Bohinja, doţiveli še marsikaj lepega. 

 

Polona, marsikaj novega smo izvedeli o tebi. Hvala ze lepe ţelje, tudi 

tebi ţelimo, da bi v svoji sluţbi doţivela veliko lepega. 

 

Alenka Zorč, socialna delavka 

 

  
 

 
Slika z ogljem: Nina Sodja, učenka 4. C razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja
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PREGOVORI FRANČIŠKE KOŢAR 

 Najbrţ vsi še ne veste, da je gospa Francka Koţar ţe dolgo časa zbirala 

pregovore in misli, ki so ji bili všeč in so se ji zdeli, kot rečemo, »na mestu«. Ne 

samo, da jih je zbirala, rada jih je tudi prebirala in predvsem po njih čim bolj 

poskušala ţiveti. 

 Pred časom sva iz njenega zvezka skupaj izbrali nekaj pregovorov, s katerimi 

je ţelela obogatiti tudi vaša ţivljenja. Sama je bila skromna in je menila, da je to 

lastnost, ki omogoča k sreči. Gospa Frančiška si je največkrat zapisala avtorja 

pregovora, vedno pa tudi ne, zato se vnaprej opravičujem glede pregovorov in 

misli, kjer ni zapisan avtor. 

Pa poglejmo, kaj piše v njenem lepem modrem zvezku glede dela in bogastva: 

 

Ljudje zelo radi govorijo o tem, kaj delajo. 

Stari ljudje pripovedujejo, kaj so delali, 

neumni ljudje pravijo, kaj bodo delali, 

modri ljudje pa molčijo in delajo. 

 

Človeka ne moremo ničesar naučiti, moremo mu samo pomagati, da znanje odkrije 

sam v sebi. (Galileo Galilei) 

Tiste, ki menijo, da je z denarjem vse mogoče, lahko osumijo, da bi za denar storili 

vse… 

Ni večje bolečine, kot je v nesreči spomin na srečne dni. 

Z denarjem si ne moremo kupiti prijateljev, pač pa si lahko pridobimo sovražnike. 

Imeti veliko vsega ne pomeni, da si srečen. 

Kar seješ, to žanješ. Če seješ veter, žanješ vihar. 

 

Frančiška Koţar in Alenka Zorč
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            Marija Purger pripoveduje: PTIČJI DIRENDAJ 

 Na balkonu svoje sobe imam hišico za ptice. Notri nasujem hrane za sinice, 

vmes pa se znajde tudi še kakšen vrabček, taščica, nekaterim pa sploh ne vem 

imena. Vrabci so precej predrzni in nekaj časa jih je bilo precej, vendar so jih 

siničke pregnale. 

 Nekega dne pa od nekod prileti en mali vrabec. Začne zobati semena na tleh 

balkona, kamor so jih stresle sinice, pa ga iznenadi mala siva miška. Tudi ona je 

prišla na slastna semena. Mali vrabček seje tako prestrašil, da je odfrčal z balkona 

in se nikoli več ni vrnil. 

Si morate misliti, miš v prvem nadstropju. Lepo je opazovati pisane ptičke, ki 

frfotajo okoli mojega balkona. 

Krajšajo mi čas in polepšajo kak puščoben dan. 

                                                        

 Marija Purger, stanovalka in Saša Urh, varuhinja 

 

 

Obisk kuţkov v Domu 
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PREHLAD IN GRIPA 

 Prehlad je najpogostejše nalezljivo vnetje zgornjih dihal (nosa, ţrela in grla), 

ki se pojavlja ob menjavah letnih časov in hladnejših mesecih.  Povzroča ga  več kot 

200 vrst različnih virusov. Po prebolelem prehladu, ki ga je povzročil eden izmed 

njih, ne postanemo odporni proti ostalim prehladnim virusom. S tem nalezljivim 

obolenjem se odrasel človek sreča 2–5- krat, nekateri otroci pa tudi 10-krat na leto. 

 Širjenje okuţbe: 

 kapljično s kihanjem, kašljanjem 

 z neposrednim stikom z obolelim 

 z okuţenimi predmeti 

 Okuţbe dihal se širijo po zraku, torej po poti, ki jo zelo teţko obvladujemo. 

Virusnim povzročiteljem prehlada so najbolj izpostavljeni ljudje, ki imajo veliko 

stikov z drugimi  (ljudje, ki opravljajo delo v šolah, vrtcih, zdravstvenih ustanovah)  
in zato lahko pogosteje obolevajo. Pogosteje obolevajo tudi tisti, ki so utrujeni, 

čustveno izčrpani, imajo alergijske spremembe v nosu ali ţrelu ter ljudje z 
oslabljenim imunskim sistemom. 

 Prehlad se pojavi 1-3 dni po okuţbi. Zanj je značilno, da virusi napadejo 

sluznice dihal, zato največkrat toţimo o vnetem in bolečem ţrelu, obilnem izcedku 

iz nosu, nahodu, suhem kašlju ter hripavosti in slabem počutju. Prehlad običajno 

mine v 5-10-ih dneh. Suh ali vlaţen kašelj pa lahko traja še mesec dni. Zdravljenje 

z  jemanjem antibiotikov ne pomaga, ker gre za virusno obolenje. 

 Včasih lahko pride do zapletov (najpogosteje pri otrocih), kot sta vnetje 

sinusov in vnetje srednjega ušesa. 

 V istem obdobju, najpogosteje jeseni in pozimi, se pojavlja še eno virusno 

obolenje – gripa. Gripo povzročajo virusi gripe tipa A, B, in C, ki prizadenejo nos, 

ţrelo in pljuča. Bolezen izbruhne nenadoma, najkasneje 1-2 dni po okuţbi. Bolezen 

spremljajo teţji simptomi, kot  pri prehladu: 3-4 dni povišana telesna temperatura 

(+39*C), mrazenje, glavobol, vnetje oči, suh kašelj, utrujenost in hude bolečine v 

mišicah in sklepih. 
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 Razlika med prehladom  in gripo 

Simptom PREHLAD GRIPA 

Vročina Redko Visoka (3-4 dni) 

Glavobol Blag do zmeren Izrazit 

Bolečine v 

mišicah in 

sklepih 

Blage do zmerne Običajno izrazite 

Splošno slabo 

počutje 

Blago Izrazito (do 7 dni), 

v blaţji obliki še 2-

3 tedne 

Izčrpanost Nikoli Nenadna in izrazita 

Zamašen nos Pogosto Redko 

Kihanje Pogosto Redko 

Bolečine v ţrelu Pogosto Redko 

Kašelj Blag do zmeren Lahko izrazit 

Pekoče, boleče 

oči 

Redko Pogosto, lahko tudi 

preobčutljivost za 

svetlobo 

 

 Kako si lahko pomagate sami? 

Prehlad običajno mine v enem tednu. Obisk pri zdravniku običajno ni potreben, saj 

si lahko pomagate sami. 

Bolnik naj: 

* čim več počiva 

* popije veliko tople tekočine (če nima omejitev tekočine, zaradi bolezni) 

* uţiva zdravo hrano s čim več sadja in zelenjave 

* zauţije dovolj vitamina C, ki pomaga krepiti obrambne sposobnosti 
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* vdihava paro kamiličnega čaja. 

 Skrbeti je potrebno tudi: 

* za ustrezno higieno rok - umivanje rok z milom in tekočo vodo 

* higieno kašlja – kihanje v rokav, ne v roke 

* pravilno čiščenje nosu – uporaba papirnatih robčkov za 1-kratno uporabo 

* vlaţen in čist zrak v prostoru – redno prezračevanje prostorov. 

Značilne bolezenske simptome, ki spremljajo prehlad, lahko lajšate tudi z zdravili, 

ki jih kupite v lekarnah in specializiranih trgovinah brez recepta: 

 proti vročini, glavobolu, bolečinam v mišicah in sklepih (praški 

proti gripi in prehladu, bolečinam,..) 

 za pomiritev suhega , draţečega kašlja (ajbiš, janeţ, materina 

dušica, trpotec, koprc, gorski mah,…) 

 za odpiranje zamašenih dihalnih poti ( fiziološka raztopina za nos, 

kamilice, kapljice za inhalacijo, eterično olje bora, smreke ...) 

 za pomiritev vnete sluznice ust in ţrela (kamilice, ognjič, ţajbelj 

 za lajšanje bolezenskih znakov in povečane potrebe po tekočini  

(bezgovo cvetje, lipa, šipek, čaj proti prehladu,…) 

 Kdaj k zdravniku? 

Zdravnika je potrebno obiskati, če je prehlad dolgotrajen in se teţave stopnjujejo: 

  če se prehlad ne pozdravi v sedmih do desetih dneh 

 če telesna temperatura preseţe 39 st.C, ali je povišana več kot 3 

dni 
 če se pojavijo teţave z dihanjem 

  če se pojavijo bolečine v ušesih 
 če se pojavi kri ali gnoj v smrklju 

 K zdravniku naj gredo tudi starejši od 65 let, nosečnice, dojenčki, 
majhne otroci in bolniki s kroničnimi obolenji srca, pljuč ledvic, 

malignimi obolenji in sladkorni bolniki. 

  



 

                                             Zavod sv. Martina                                         

17 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina – časopis Doma sv. Martina 

Kako se lahko zaščitite? 

 Pogosto si umivajte roke. 

 Ne dotikajte se nosu in oči, saj lahko s tem prenesete viruse na očesno 

sluznico. 

 Izogibajte se tesnim stikom (manj kot 1 m) z ljudmi ki imajo znake prehlada. 

 Izogibajte se zaprtih prostorov, v katerih se zadrţuje veliko ljudi. 

 Upoštevajte higieno kašlja: kašljajte, kihajte v papirnat robček, ki ga po 

uporabi zavrţete; če nimate robčka uporabite zgornji del rokava. 

 Dihajte skozi nos. Nosna sluznica je filter za viruse. 

 Redno se sprehajajte na sveţem zraku. 

 Zauţijte dovolj  vode in brezalkoholnih pijač ( to ne velja za srčne bolnike, ki 

imajo omejeno uţivanje tekočine) 

 Prav tako moramo biti pozorni, kadar se v obdobju prehladov odpravimo na 

obisk k starejšemu sorodniku, v dom za starejše ali k bolniku v bolnišnico. Če pri 

sebi opazimo prve znake prehlada, obisk raje odloţimo. S tem preprečimo tveganje, 

da bi okuţbo prenesli na osebo, ki ima zaradi starosti ali bolezni ţe tako oslabljen 

imunski sistem. 

 Za konec pa še nekaj zanimivosti. V ţivljenju v povprečju prebolimo 200 

prehladov. Prehlad je najpogostejši vzrok za bolniško odsotnost z dela ali od pouka, 

pogostejši, kot vse druge bolezni skupaj.  

 Nada Zalokar, vodja zdravstvene nege 

 

  

Prireditev v spomin gospe Štefke Jazbar  
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SPOŠTOVATI RAZLIČNOST MED LJUDMI 

 Učimo se skozi vse naše ţivljenje. Znanje pridobivamo od vsepovsod: malo iz 

knjig, malo od modrih ljudi in precej iz lastnih izkušenj. Še posebej izkušnje se med 
seboj močno razlikujejo. Moje, ţe skoraj 30 letne izkušnje v ţivljenju se razlikujejo 

od izkušenj, ki jih je pridobila 90-letna stanovalka. 90 let, to pomeni kar trikrat več 

izkušenj, ki bogatijo ţivljenje, kot mojih 30. Vse izkušnje pa niso vedno samo 
pozitivne. 

 Kadar poslušam ţivljenjske zgodbe naših stanovalcev, spoznavam, da vsako 
ţivljenje s seboj nosi tudi nesrečne zgodbe, krize v ţivljenju in prepade. Če se 

pogovarjam še naprej, izvem, da ravno teţki časi najbolj oblikujejo močno osebo. 

Cenim zgodbe, ki jih slišim od ljudi. Preko njihovih (teţkih) izkušenj se učim tudi 
sama. 

 Učim se od stanovalke, ki mi pripoveduje, da je  ţe kot otrok skrbela za teţko 
bolnega brata, ki ni mogel hoditi. To je sprejela kot nekaj samoumevnega, hkrati pa 

se je naučila spoštovati tudi ljudi, ki so prikrajšani zaradi različnih bolezni. Ve, da 

niso takšni po svoji krivdi in jih spoštuje zato, ker so enostavno soljudje. 

 Učim se od stanovalca, ki zna veselje poiskati v malih vsakdanjih stvareh. Ne 

obremenjuje se s tem, kaj vse ima in česa ne, enostavno sprejme, kar mu je dano 
in v tem zna uţivati. Veliko me bo naučil. 

 Cenim stanovalce, ki so se v ţivljenju naučili spoštovati človeka, ne glede na 

njegove morebitne napake. V našem Domu prebiva veliko ljudi, med katerimi ima 
marsikdo razne prikrajšanosti. Ţelim, da bi se med sabo vsi znali ceniti in se ne 

posmehovali, zaničevali ali prepirali na račun drugačnosti. Potem bi bil naš Dom še 
bolj pravi dom, kot reče ena od stanovalk: njegovih prebivalcev.     

                                                                        Alenka Zorč, socialna delavka                                                                                                        

   
  

Slika z ogljem: Tjaša Hodnik, učenka 4. C razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja
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O BOHINJSKI UČITELJICI: ŠTEFANIJI JAZBAR 
 

       Rodila se je 2. septembra 1903 v Ljubljani kot najstarejša izmed treh 
hčera. Imela je tri leta mlajšo sestro Leopoldino in Neţiko, ki je umrla stara 

samo en dan. Oče je zelo zgodaj umrl, ţelel je, da bi se Štefki izpolnila velika 
ţelja, postati učiteljica. Zvečer se je ţe zelo bolan razveselil novice, da je bila 

Štefka sprejeta na učiteljišče, zjutraj pa je umrl. 

 
       Štefka je bila ena izmed najstarejših učiteljic na Slovenskem. Zanjo je bil 

učiteljski poklic eden najlepših na svetu. To ni bila samo sluţba, temveč 
poslanstvo, ki je preţemalo vse pore njenega ţitja in bitja. Temeljilo je na 

globoki veri v Boga in človeka, ki mu je potrebno pomagati in ga spoštovati. 
Mlade rodove je vzgajala v ljubezni do vsega lepega, dobrega in plemenitega. 

Njeno bogastvo duha in kultura srca sta se dotaknili vsakega, ki je imel to 
srečo, da se je seznanil z njo.   

 
       Gospa Štefka je najprej obiskovala dekliško osemletko pri Sv. Jakobu v 

Ljubljani, nato pa je hodila na drţavno učiteljišče v Ljubljani in ob koncu 
šolskega leta 2002 bi obhajala ţe 80. obletnico mature. V Bohinj je prišla 

daljnega leta 1926. 27 let je stanovala pri Tinčku, nato pa še 47 let pri 
Ţvanovih. Ţvanovi so jo imeli zelo radi saj so jo klicali teta. Jazbarjevo so 

Bohinjci ţe za časa ţivljenja imeli za legendo in prispodobo za vse vrednote, ki 

človeku pomagajo ţiveti in biti človek v polnem pomenu besede. 
 

       Gospa Jazbarjeva je poleg pouka ustanovila tudi pevski zbor in vodila 
kongregacijo šolskih otrok – Marijin vrtec. Med vojno so jo tako kot mnogo 

slovenskih izobraţencev izselili v Srbijo, v Valjevo in tudi tam je za slovenske 
otroke ustanovila pevski zborček in učila slovenski jezik. 

 
       Po vrnitvi iz pregnanstva je imela teţave s šolskimi oblastmi zaradi 

svojega verskega prepričanja. Kljub vsemu ni nikogar gledala postrani, 
spoštovala je tudi vse drugače misleče. Nekateri Bohinjci in tudi drugi kolegi so 

se potegnili zanjo. Gospa štefka je svoje priljubljeno poslanstvo v šoli 
opravljala do opokojitve leta 1954, a je potem še pomagala in honorarno 

nadomeščala svoje kolege tudi v Srednji vasi. 
 

        V svoji skrbi za Bohinj in Bohinjce je bila leta 1997 imenovana za prvo 

častno občanko Bohinja. Gospa Jazbar se je od nas poslovila marca 2002. 
Pokopana je na pokopališču v Srednji vasi. 

 

Vir: Cvetek, Marija (2002), In memoriam Štefaniji Jazbar. V: Bohinjske 

novice 

 



                                             Zavod sv. Martina                                         

 

20 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina – časopis Doma sv. Martina 

 

NOČEM BITI TAKA 

 

 

Kaj mi bo prepir 

V duši hočem imeti mir! 

Kaj mi bo slaba volja? 

Iz srca se hočem nasmejati! 

Kaj mi bo lenoba? 

Zakaj bi me preganjala tesnoba? 

V samoti hočem si moči nabrati! 

Čemu mi bo obrekovanje? 

Vesel pogovor zaziblje me v sanje. 

 

Nočem ves čas godrnjati! 

Vesela hočem tu - vse dni ostati! 

 

Maja Grm, medicinska sestra 

 

 

 
 

Spominska soba gospe Štefke Jazbar
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PROSTOVOLJSTVO 

 Vsak petek  se po pouku odpravim v dom Sv. Martina obiskat gospo Justino. 

Ko pridem v njeno sobo, me takoj prepozna in veselo začneva klepetati. 

Pogovarjava se o njeni in moji druţini, o Bohinju, predvsem pa o vremenu. Gospa 

Justina prihaja iz Kranja in mi veliko pove o tem kraju. Ko se po zabavni uri 

klepetanja posloviva, mi za slovo vedno ponudi kaj sladkega. Pribliţno tako izgleda 

prostovoljno obiskovanje starejših ljudi v Domu Sv. Martina. 

 Katja Korošec, prostovoljka 

 

SPREHOD Z BAKLAMI 

 V torek, 28.12.2010 smo se nekateri prostovoljci pridruţili pohodu 

oskrbovalcem z baklami okrog doma starostnikov. S tem smo jim hoteli pokazati, 

kako je njihov dom okrašen, obenem pa jim tudi polepšati praznične dni. Bilo je 

prečudovito, res čarobno in vsi oskrbovanci so bili navdušeni. Mislim, da smo jim s 

tem dejanjem dali kar lepo boţično darilo. 

                                                                       Ana Marija Sodja, prostovoljka 

 

 

Obisk otrok podmladka Rdečega Kriţa iz OŠ dr. Janeza Mencingerja 
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 KAKO SMO KRASILI DOM 

 Pa je prišel mesec december in z njim čas veselih pričakovanj. Prve priprave 

smo začeli z izdelavo adventnih venčkov. Naredili smo jih kar precej in jih 

razporedili po hiši, enega pa smo obesili zunaj na vrata. 

 Po drugi adventni nedelji nas je obiskal dobri Sveti Miklavţ in nas razveselil z 

bogatimi darili. 

 Sredi meseca smo s sodelavci stopili skupaj in se dogovorili, kako bomo 

okrasili našo ţe tako lepo hišo. Razdelili smo si delo. Nato smo se nekega večera 

dobili ter obesili zvezde in sneţinke, v vsakem prostoru drugačne barve. Za tem je 

sledilo postavljanje boţičnih drevesc, tisti dan je iz krušne peči zadišalo po 

domačem kruhu. 

 Skupaj z stanovalci ga je pripravila naša direktorica. V hiši je vladalo pravo 

domače vzdušje in počutili smo se zares lepo in praznično. Dan pred svetim 

večerom smo postavili kulise za jaslice, štiriindvajsetega pa postavili vanje še 

figure. Imeli smo troje večjih: v avli, kjer jih je izdelala in postavila delovna 

terapevtka Simona, v kapeli jih je postavila kuharica Ana, na varovanem oddelku pa 

sem jih skupaj z stanovalci postavila Saša. Na Boţični večer smo v avli doma imeli 

polnočnico in blagoslov hiše. Boţični dan je minil hitro, saj je bila hiša polna svojcev 

in ostalih obiskovalcev. Z zanimanjem so si ogledovali, kaj vse smo si pripravili, da 

bi nam bilo med  prazniki še bolj lepo. 

                                                                                         Saša Urh, varuhinja 

 

Frančišek Cerkovink in Milena Stopar mesita kruh 
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KAKO SMO V DOMU SILVESTROVALI 

 Napočil je zadnji večer poslavljajočega se leta in odpravil sem se na delo. 
Premišljeval sem, da bi bilo lepše, če mi ta večer ne bi bilo treba iti, ampak nekdo 

pač mora.                                                                                            

 S sodelavko Urško sva se kar urno lotila stvari, ki jih je bilo treba postoriti v 
prvem delu noči in kmalu sva se pridruţila druţbi, ki je bila zbrana pri mizi ob peči. 

 Ob prijetnem pogovoru, začinjenim z dobrimi prigrizki in napitki, ki so jih 

pripravili naši kuharji, je urica kar prehitro minila. 

 Zunaj je začelo pokati in nebo je kar zaţarelo od prelepega ognjemeta. 

 Izmenjali smo si lepe ţelje za leto, v katerega smo vstopili, nazdravili, še 

malo pokramljali, potem pa vsak po svoje: s sodelavko nazaj na delo, ostali v 

postelje. Čeprav nekoliko drugače, pa je bilo prav lepo, prijetno in mirno 
silvestrovanje. 

                                                                 Zvone  Klavora, zdravstveni tehnik 

 

SPOZNAJMO NAŠ KRAJ: O SLAPU SAVICA 

 

 Slap Savice je eden najbolj obiskanih slovenskih slapov in ima tudi velik 

turističen pomen v bohinjskem koncu. Ţe France Prešeren ga je opeval tudi v bolj 
šaljivih pesmih. Poleti, ob jutranji zarji, ko se prvi sončni ţarki dotaknejo 

padajočega pramena vode, se ob slapu naredi prečudovita mavrica. Vidni del Savice 
dobiva vodo iz širšega kraškega območja 500 m višje leţečega Črnega jezera. 

Savica je med slapovi v svetu svojevrstna posebnost, saj se vodni tok ţe v skritem 

podzemlju razdeli na dva pramena. Niţje leţeči desni, 25 m visok pramen, teče po 
podzemni razpoki iz višje leţečega jezera v raziskanem podzemeljskem rovu. Levi, 

78 m visok pramen, prav tako teče na višini istega podzemeljskega rova, vendar iz 
sosednjega jezera, v katerega se preliva voda iz tistega jezerca, iz katerega pronica 

voda navzdol v spodnji desni pramen. 

 Savica je kraški izvir, slap in potok, ki se izliva v Bohinjsko jezero. Včasih, po 
močnem deţevju se zgodi, da kraško območje v širši okolici Črnega jezera ne more 

več poţirati vse vode. Takrat postane slap Savice za kratek čas visok skoraj 600 m. 
V istem času dobi slap Savica na levi strani več kot 600 m visoko slapišče. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/France_Prešeren
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Od hotela Zlatorog blizu Bohinjskega jezera vodi lepo označena pešpot proti slapu. 
Eno uro sproščenega sprehoda in ţe smo ob vznoţju slapa. Bolj običajna pot je od 

urejenega parkirišča pri Domu Savica. Od tam nas smerokaz vodi naprej po cesti 
proti brunarici s spominki in vstopnino. Od tu krenemo po kamnitem mostiču čez 

Malo Savico in navzgor po urejeni in lepo vzdrţevani stezi. Posebnost te poti so 
številne stopnice. Le petnajst minut vzpona je do lesenega paviljona, od koder je 

lep pogled na slap. 

 

Podatki 

 Skupna višina: 78 metrov 

 Vodotok: Savica 

 Najmočnejši pretok: pomladi, jeseni 

 Ime slapa: Savica 

 Vodnatost: stalna / redko presahne 

 

Jana Urbanc, medicinska setra 

 

 

 

Napovedujemo:  

V marcu: srečanje s svojci. 

V maju: skupno romanje z ostalimi katoliškimi domovi. Kraj romanja pa naj 

zaenkrat ostane še presenečenje.  

 

 



                                             Zavod sv. Martina                                         

 

25 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina – časopis Doma sv. Martina 

 

IZ MAMINE SKLEDE: 
 

BUJTA REPA 
 

Terezija Ščančar nam je zaupala recept za pripravo značilne prekmurske jedi, bujte 
repe. Pravi, da je recept čisto originalen, takšen, po katerem je kuhala še njena 

mama. In predvsem zelo dober. Vabimo vas, da poskusite, ne bo vam ţal.  

 
Za bujto repo potrebujete sveţe svinjsko meso: vratnik (en kos vratnika za eno 

osebo). Vratnik operete in date kuhat. Dodate začimbe: poper, česen, lovor, šetraj, 
čebulo, feferon. Za bolj pekoče lahko dodate pekočo mleto ali sladko papriko. Ko je 

meso na tričetrt kuhano, dodate oprano kislo repo. Kmalu potem dodate malo 
prosene kaše, odvisno od tekočine, pribliţno eno malo kavino skodelico. Kuhate 

naprej, koliko časa,  je odvisno od mesa. Pripravite preţganje da porumeni. Na 
koncu dodate še malo mlete sladke ali pekoče paprike po vašem okusu. Malo 

zalijete z vodo, pomešate in pustite še malo vreti.  
 

Če čebule niste dali ţe prej, jo sesekljajte in praţite s preţganjem. Če pa imate radi 
več začimb, pa lahko po svojem okusu dodate ţe na kroţniku še kumino, janeţ ali 

pa majaron.  
Pa dober tek! 

Terezija Ščančar, stanovalka 

 

 

 

NAGRADNE UGANKE 

 

Pričakali smo novo leto in pred nami so nove 3 številke našega in vašega domskega 

časopisa Drobtinice izpod plašča Svetega Martina. 

Tudi 3 nove uganke so spet na vrsti, upam da lansko leto niso bile teţke in da ste 
bili z nagradami zadovoljni. 

Tako zdaj pa napnite moţgančke in veselo na delo. Veliko sreče vam ţelim, 

 

Jana Urbanc, medicinska sestra 
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SMEH NAM POLEPŠA DAN 

Kako si ţenske in moški razdelijo domače obveznosti? 

50:50 

Me kuhamo, oni jejo. 

Me čistimo, oni umaţejo. 

Me likamo, oni mečkajo. 

 

V knjigarno vstopi moški in vpraša prodajalko: 

"Prosim rad bi knjigo z naslovom MOŠKI GOSPODAR V HIŠI!" 

Prodajalka ga pogleda in reče: 

"Poglejte zgoraj, znanstveno fantastiko imamo v zgornjem nadstropju!" 

 

"Koliko si bil star ob zadnjem rojstnem dnevu?" vpraša učiteljica Janezka. 

7 let odgovi Janezek. 

In koliko boš ob naslednjem? 

9 let. 

"To pa ni mogoče, malo pomisli," reče učiteljica. 

Mogoče, mogoče. Danes imam 8 let. 

 

Si ţe kdaj planiral dopust eno leto vnaprej? 

Zakaj pa? 

Kam odloča ţena, kdaj pa šef !!!!!! 

 

Pripravila: Jana Urbanc, medicinska sestra 
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Od nas so se poslovile stanovalke: 

V novembru: Frančiška Markež 

V decembru: Ivanka Pekovec 

Ivanka Schwarzmann 

V januarju: Marija Rozman 

V februarju: Frančiška Kožar  

Naj počivajo v miru. 

 

 

 

 

 

 

MILIJON SOLZA 

Po deţju na grob je sonce posijalo 

in na miljone kapljic se v pogledu 

na srebrno smreko je zalesketalo. 

In še ljubezni sonce je sijalo 

in vse ţareče kaplje izjokalo. 

Druga se za drugo je solza posušila 

in srebrna smreka lesket 

je zvezdni izgubila… 

 

 Marija Marjeta Jurgele 
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               Uredniški odbor: 

Alenka Zorč 

Bernarda Markelj 

Jana Urbanc 

Nada Zalokar 

Maja Grm 

Saša Urh 

Naslovna fotografija: arhiv Zavoda sv. Martina 

Risbe z ogljem: učenci 4. c razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

pod mentorstvom Polone Oblak 

Avtorica naslovne slike sv. Martina: Ema Gogala 

 

Zavod sv. Martina 

Srednja vas v Bohinju 33 A 

4267 Srednja vas v Bohinju
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