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                                             Zavod sv. Martina                                        

POGLED NA ZAKLJUČENO LETO 2011

Mesec februar je v zavodih čas obračunov za preteklo obdobje, tako velja tudi za 
Zavod sv. Martina. Zavod sv. Martina je zaokrožil svoje tretje leto delovanja, tako je 
sedaj tudi že možno primerjati obračunska leta med seboj. Zavod je finančno zaključil 
leto 2011 s presežki prihodkov nad odhodki. 

Iz doseganja zastavljenih ciljev je razvidno, da so bili cilji v večini realizirani. Dom je 
bil praktično celo leto poln, v njem pa se je v letu 2011 zamenjalo 29 stanovalcev. V 
domu prevladujejo stanovalke (81%), le 18 % je moških stanovalcev. Struktura 
oskrbe je bila boljša, kot je bila načrtovano. Na dan 31.12.2011 je bilo aktualnih 
prošenj za sprejem 140, kar kaže na močno zanimanje po bivanju v Zavodu sv. 
Martina, hkrati pa kaže to tudi dejanske in potencialne potrebe po institucionalni 
varnosti v bližnji prihodnosti. Na področju zdravstvenih storitev je bila realizacija 
nekaj odstotkov pod načrtom.

Za domačnost in popestritev življenja v domu je poskrbljeno z raznolikim družabnim 
dogajanjem. Veliko je nastopov raznih pevskih zborov, folklornih skupin, 
glasbenikov, potopisnih predavanj z diapozitivi, organizirani pikniki ipd. Različne 
aktivnosti so tako organizirane v tedenskih in mesečnih dinamikah, pri čemer gre 
izpostaviti praznovanje rojstnih dni stanovalcev.

Za leto 2011 je značilna precejšnja fluktuacija kadrov, praktično so se odvile 
zamenjave na vseh vodilnih položajih (direktor, vodja zdravstvene nege, socialna 
delavka), kar je povezano tudi s porodniškimi dopusti in je za relativno mlad kolektiv 
pričakovana situacija.

V letu 2011 je bilo opravljeno veliko prostovoljnega dela s strani prostovoljk in 
prostovoljcev iz Bohinja, predvsem iz bližnje okolice. Prostovoljci so dežurali na 
recepciji v popoldanskem času, sobotah, nedeljah in praznikih. Mladi prostovoljci so 
se učili navezovati stike s starejšimi. Tesno je bilo sodelovanje tudi z drugimi 
institucijami in posamezniki v bohinjski občini (osnovna šola, razna društva, 
predstavitve, prireditve, …). 

Duhovna oskrba se je v letu 2011 s prihodom in nastanitvijo duhovnika g. Vidmarja v 
Zavodu okrepila. Vsakodnevno poteka v Zavodu sv. maša, poleg tega je priložnost 
vsakodnevnega srečevanja z duhovnikom z možnostjo pogovora in podeljevanja 
zakramentov.

Vse dogajanje v Domu sv. Martina kaže na rast v kvaliteti v širšem smislu. Zagotovo 
je naša prva skrb zadovoljstvo naših stanovalcev. Pred nami je še vrsta izzivov in 
priložnosti v odnosih tako do stanovalcev, kot tudi zaposlenih. 

Direktor: Jože Cerkovnik
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GRIPA

Gripa (influenca) je akutno virusno obolenje dihal, ki ga povzroča virus gripe. 
Obstajajo trije tipi tega virusa. Pomembnejša sta tipa A in B, ki povzročata vsakoletne 
epidemije t. i. sezonske gripe pri ljudeh. Tip C redkeje povzroča obolenje. Navadno se 
hitro širi. Kadar gripa (ali druga nalezljiva bolezen) izbruhne nenadno in se hitro širi na 
velikem zemljepisnem območju (po celini ali celo po vsem svetu), govorimo o 
pandemiji. Če širjenje gripe ni hitro in če poteka na omejenem zemljepisnem 
območju, pa govorimo o epidemiji. Sezonska gripa običajno poteka v obliki 
epidemije. 

Gripa je zelo nalezljiva in pogosta okužba dihalnih poti. Povzročajo jo virusi, ki 
prizadenejo nos, grlo in pljuča. Pri gripi zamašen nos ali obilen izcedek iz nosu nista 
običajna, pogostejši simptomi pa so zvišana telesna temperatura, bolečine v mišicah 
in sklepih in izrazita utrujenost oz. izčrpanost, ki lahko traja tudi do 3 tedne. Pojavijo 
se lahko tudi mrazenje, suh kašelj in glavobol. Bruhanje in driska se pri odraslih redko 
pojavita. Trebušna gripa nima nič skupnega z običajno gripo, saj jo povzroča drug 
virus. 

Za sezonsko gripo je značilen nenaden pojav bolezenskih znakov. Inkubacijska doba 
(od okužbe do pojava kliničnih znakov) navadno traja od 1 do 4 dni, v povprečju pa 2 
dni. Pri značilni, nezapleteni obliki gripe tipa A se nenadno pojavijo sistemski znaki, 
kot so glavobol, visoka vročina, tresavica, suh kašelj, bolečine v mišicah in kosteh, 
slabost in izguba apetita. Pri hujših oblikah je značilna še huda izčrpanost. Dihalni 
znaki, kot so izcedek, zamašen nos in boleče grlo, se sicer lahko pojavijo, vendar so v 
prvih 3 dneh prekriti s sistemskimi znaki. Kašelj se običajno iz suhega spremeni v 
produktivnega z manjšimi količinami sluzi, ki ji je včasih primešan gnoj. Ko telesna 
temperatura pade in se dihalni znaki omilijo, lahko kašelj in slabost trajata še teden ali 
dva. Virus gripe tipa B lahko povzroči podobne klinične znake. Bolezen, ki jo povzroči 
virus gripe tipa C, pa se pojavlja le občasno. Redko jo spremlja zvišana telesna 
temperatura, še redkeje pa pride do hujših bolezni spodnjih dihal. Gripa je pogostejša 
pri otrocih. Pri odraslih s kroničnimi srčnimi in dihalnimi boleznimi, pri nosečnicah in 
imunsko oslabljenih posameznikih se lahko razvije pljučnica. 

Virus gripe se prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, 
govorjenju in jih lahko vdihnemo, če smo v bližini obolelega. Če nismo previdni, 
lahko viruse, ki  na površinah (jedilnem priboru, kozarcih, kljukah, telefonskih 
slušalkah …) povprečno preživijo nekaj ur, z rokami prenesemo v usta, nos in oči in 
se tako posredno okužimo. Zato je zelo pomembno, da si zdravi in bolni roke 
pogosto umivamo.

Značilnosti gripe 

Simptomi gripe 

Kako se virus gripe prenaša?

Značilnosti gripe 

Simptomi gripe 

Kako se virus gripe prenaša?
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Zaščita pred gripo

Virus gripe se prenaša s kužnimi kapljicami (aerosoli), ki jih okuženi in oboleli širijo s 
kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, pa tudi z neposrednimi in posrednimi 
stiki (npr. prek kljuk). Če nismo previdni, lahko viruse z rokami prenesemo v usta ter 
na nosno in očesno sluznico. Izogibamo se nepotrebnim stikom z bolnimi in se ne 
zadržujemo v prostorih, kjer je veliko ljudi, če to ni nujno. Poskrbimo, da so prostori 
ustrezno prezračeni in da zdravo živimo  dovolj spimo, se zdravo prehranjujemo, smo 
telesno dejavni. Če zbolimo, ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim 
zdravnikom. Za preprečevanje okužbe in bolezni so pomembni preprosti higienski 
ukrepi, s katerimi sebe in druge zaščitimo pred okužbo. Redno in temeljito si 
umivamo roke s toplo vodo in milom (najmanj 40 sekund) ali si jih razkužimo z 
alkoholnim razkužilom (posebno pred obroki). Z neumitimi rokami se ne dotikamo 
ust, nosu in oči. 

Ko kašljamo ali kihamo, uporabimo papirnati robček, s katerim pokrijemo usta in nos. Po uporabi 
ga vržemo v koš za odpadke in si umijemo roke. Če nimamo robčka, usta in nos prekrijemo z 
zgornjim delom rokava. Roke si nato umijemo z vodo in milom. 

Izogibamo se rokovanju in objemanju, med pozdravljanjem smo najmanj 1 meter oddaljeni od 
drugih oseb. Jasen znak, da moramo ostati doma so naslednji simptomi gripe:

• nenaden pojav zvišane telesne temperature nad 38 °C,

• mrazenje, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih,

• kihanje, suh kašelj in bolečine v grlu,

• občutek vrtoglavice, občasno težko dihanje,

• pri otrocih se lahko pojavijo še bolečine v trebuhu, driska ali bruhanje.

Med pandemijo pristojni organi v nekaterih primerih priporočajo uporabo zaščitnih higienskih 
mask. Ti primeri se takrat natančneje določijo. 

Monika Polanc, vodja zdravstvene nege 

Zaščita pred gripo
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INTERVJU S SONJO BEZNIK

1. Sonja, kakšno je tvoje delo v Domu? 

Opravljam delo socialne delavke in nadomeščam Alenko Zorč, ki je na porodniškem 
dopustu. 

2. Imaš pa zraven še eno službo, kajne? 

Res je. V popoldanskem času delam kot zakonska in družinska terapevtka v Šenčurju 
pri Kranju, kjer imam svoj terapevtski prostor. Moje delo je, da pomagam 
posameznikom, družinam in parom, ki so se znašli v stiski in si sami ne morejo 
oziroma ne znajo pomagati.
 

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

Delo socialne delavke v Zavodu sv. Martina je zelo zanimivo delo. Pri svojem delu 
uživam, še posebej, ko se lahko posvetim stanovalcem, da malo poklepetamo ali pa 
se malo pošalimo. Če bi bilo možno, bi spremenila moj čas, ki ga preživim pri urejanju 
razne dokumentacije v čas, ki bi ga lahko posvetila stanovalcem. 

4. Nam lahko zaupaš, kje in kako si preživela svoje otroštvo?  

Svoje otroštvo sem preživela na Koprivniku. Izhajam iz zelo velike družine, saj imam 
kar štiri brate in dve sestri. V tako številčni družini se kaj hitro zgodi, da kdaj pa kdaj 
pozabijo nate, tako da je vsak od nas bratov in sester imel svojo strategijo, kako 
pritegniti pozornost svojih staršev. Jaz na primer sem bila zelo pridna in sem si s tem 
pridobila pozornost. Vendar sem kmalu ugotovila, da to ni dobra strategija, zato sem 
potem večkrat kaj ušpičila. Tako sem dobila pozornost, samo ne takšno, kot sem si jo 
jaz želela. 

5 Kaj pa rada počneš  v svojem prostem času?

V prostem času zelo rada spijem dober čaj in poklepetam s prijatelji. Zelo rada tudi 
plešem, hodim v hribe in igram v dramskih igrah. Še najrajši pa kaj dobrega skuham 
in spečem kakšno dobro pecivo.  

6. Pa še malo za hec. Predstavljaj si, da si na lotu zadela glavni dobitek. Kaj bi 

najprej naredila? 

Lota sicer ne igram, ampak če bi vplačala dobitno kombinacijo, potem bi najprej vsaj 
za en mesec denar položila na banko, da bi minil začetni šok. Po tem mesecu bi si pa 
privoščila potovanje, kjer bi imela čas razmišljat, kaj bi si kupila s tem denarjem. 

Bernarda Markelj, fizioterapevtka
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TRIJE KRALJI KOLEDUJEJO

Anton Vidmar, domski župnik in otroci 
prosotovoljci so skupaj pripavili kratko 
igrico, kjer so nam predstavili kako so 
včasih v Kropi koledovali. Gospod 
Vidmar je pripravil besedilo, nato pa so 
se skupaj s prostovoljci vsak teden 
pridno učili za nastop. Prostovoljce je 
podučil, kako so se včasih ljudje onikali 
in na tak način je napisal tudi besedilo za 
koledovanje. To zanimivo kolednico so 
nam predstavili na zadnji četrtek v 
mesecu decembru,  ko skupaj  
praznujemo rojstne dneve. 

Miha stopi k Gašperju: '' Kraljeva svetost, odkod so oni doma? ''
Gašper: '' Jaz sem tam doma, kjer sonce zjutraj gori gre. Jaz sem kralj 

Gašper imenovan. ''
Boltežar reče Mihu: '' Kraljeva svetost, od kod so oni doma? ''
Miha: '' Jaz sem tam doma, kjer sonce opoldne najvišje stoji. Jaz 

sem kralj Miha imenovan. ''
Gašper: (Boltežarju): '' Kraljeva svetost, od kod so oni doma? ''
Boltežar: '' Jaz sem tam doma, kjer sonce zvečer doli gre. Jaz sem kralj 

Boltežar imenovan.''
Gašper: '' Kam pa zdaj mi porajžamo? ''
Vsi trije: '' Mi porajžamo tja v mesto Betlehm, novega kralja poisakt in 

mu darovat.''

Skupaj zapojejo: Danes po vse krajih zemlje nekaj novega se godi,
                              sivi  starček slovo jemlje, novo dete se rodi,
                              sivi starček, staro leto, v jamo večnosti beži, 
                              mlado dete, novo leto, pa med nami zaživi.

                              Če okorg sebe pogledujem, pa me v srcu zaboli:
                              kolko bratcev pogrešujem, ki njih videti več ni.
                              v starem letu so zaspali in so v dolgo večnost šli,
                              nam pa pot so pokazali, kamor pojdemo tut mi. 

Voščijo:          Da bi zdravi, srečni v novem letu bili vsi,
                        dobri Bog naj podeli!

Anton Vidmar, stanovalec in Sonja Beznik, socialna delavka

Miha stopi k Gašperju: '' Kraljeva svetost, odkod so oni doma? ''
Gašper

Boltežar reče Mihu
Miha

Gašper: (Boltežarju)
Boltežar

Gašper
Vsi trije

Skupaj zapojejo

Voščijo
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LETA, TA PRELJUBA NAŠA LETA

V Svetem Pismu je zapisano spoznanje: sedemdeset let je našega življenja, 
osemdeset, če smo krepki. 

Kako različna doba je ljudem odmerjena! Mnogi se morajo posloviti že zgodaj, 
nekateri »izbranci« pa dosežejo visoko starost. Prav ti se zavedajo, da jim je to 
podarjeno. In značilno, tudi oni, predvsem oni živijo ta leta polno in bogato. To, kar so 
delali v mladosti, počnejo tudi sedaj. Se spomnite telovadca Leona Štruklja? Pri 24 
letih je zmagal na olimpijadi  leta 1936 v Berlinu. Ko je bil star 99 let je na otvoritvi 
svetovnega gimnastičnega prvenstva v Ljubljani telovadil na bradlji. Kako pogumno 
je stopil k orodju, kako zahtevno vajo je predstavil in ko je odhajal z odra ni kazal 
nobene utrujenosti. 

Pisatelj Boris Pahor je bil rojen v Trstu. Doživljal je, kako Italijani hočejo izbrisati 
slovensko ime in slovensko govorico. Ko je študiral v Parizu, je s pisano besedo 
opozoril svetovno javnost na to krivico. Bil je interniran. Nemci so ga strpali v 
taborišče smrti. Z železno voljo in disciplino si je ohranil življenje. Po vojni je s svojimi 
romani in pričevanji opozarjal  na nevarnosti vseh totalitarnih režimov. Pred leti, 
kmalu po tistem, ko se je Slovenija osamosvojila, je opazil, kako se pri nas mnogi 
mladi, tudi šolarji, spakujejo z raznimi angleškimi izrazi. Ni molčal, odločno je zapisal, 
kako bi morali naši šolarji bolj zavzeto gojiti slovenski ponos in domoljubje. Ostarel, 
hripav, pa taka močna beseda človeka, ki ga toliko let preizkušenj niso zlomila. 

Tudi v našem domu smo si tako različni. Vsem so leta življenja pustila svoj pečat, 
enemu takega, drugemu drugačnega. Nekdo pred nami je tako lepo povedal: »Leta 
prinesejo svoje.« To je treba sprejeti, nikakor pa se ne smemo vdati. Radi sodelujmo 
pri telovadbi in pri vajah za osvežitev spomina. 

Star pregovor pravi: »Če ljubiš življenje, 
uporabi čas, kajti življenje je iz časa!«

Neki kipar iz stare Grčije si je zapisal 
vodilo: »Noben dan ne sme miniti, ne da bi 
vsaj nekajkrat uporabil kladivo in dleto.« 
Nekateri kipi, ki jih je izklesal iz kamna, še 
danes pričajo, kako bogato je uporabil 
talente, ki so mu bili dani. Mi nimamo takih 
talentov, čakajo nas samo majhna 
vsakdanja opravila. Opravimo jih dobro, 
delajmo jih z veseljem, pa bodo tudi dnevi, 
ki nam ostanejo, nekaj lepega, kar pa bo 
nam samim, ljudem, s katerimi živimo in 
Bogu v veselje. 

Anton Vidmar, stanovalec
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Starost je …? 

Sprašujemo se, kdaj se začne starost. Če želimo odgovor, potem moramo vedeti, kaj 

sploh je starost in kako vemo, kdaj pride čas, ko lahko rečemo, da smo stari. Ali to 

pomeni, da je starost obdobje, ko imamo občutek, da se približujemo koncu našega 

življenja? 

Ali pomeni, da je nekdo star, ko se ob vsej tej sodobni tehnologiji ne znajde več in se 

ne zmore vživeti v sodobno življenje? Ali pomeni, da je nekdo star, ko ne zmore več v 

popolnosti poskrbeti zase in potrebuje pomoč drugega? Kdaj je torej nekdo star? 

Moje mnenje je, da je pri vsakem posamezniku ta občutek zelo različen. Vsakdo lahko 

sam odloča, kdaj bo zase rekel, da je star. Mislim pa, da je zelo pomembno, da nikoli 

ne izgubimo smisla in vrednot, ki nas vodijo v življenju.  Smisel življenja pa si vsakdo 

ustvarja sam. Ko izgubimo smisel, potem izgubimo tudi sebe. Življenje brez smisla pa 

ne more dojeti smisla smrti. Zato ne glede na to, koliko smo stari in kako nam naše 

zdravje onemogoča, da bi lahko bili aktivni, ne izgubimo smisla in upanja. 

    Sonja Beznik, socialna delavka

Kdor ne napreduje - nazaduje!

Vsi poznamo pregovore:"Jutri, jutri, samo ne danes,pravi vedno leni Janez". Ali pa: 
"Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri".

Ali:"Kdor ne raste -umira".Res je. Človek, ki se ne trudi, da bi napredoval, ostane tam 
kjer je. In kdor ne napreduje, nazaduje.

To velja za vsa področja našega življenja. Enako tudi za duhovno.

Smo v postnem času. Ta vsakoletni resni čas nas vabi, da bi se ponovno zavedli svoje 
minljivosti in hkrati poglobili naše upanje k Bogu, ki nas je ustvaril, odrešil in nas 
posvečuje v ljubezni.
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Kot kristjan želim tudi v letošnjem postu napredovati v treh ravneh. Prva raven je moj 
odnos do Boga. Tukaj se lahko potrudim, da na novo poživim ta odnos (molitev, 
branje božje besede, maša, zakramenti-predvsem dobra spoved...).

Druga raven je moj odnos do sebe. To pomeni sprejemanje sebe takšnega kot sem in 
vsakodnevna šansa, da bi bil lahko še boljši. (odpoved raznim navadam in razvadam, 
ki mi bolj škodujejo kot koristijo).

Tretja raven, pa je moj odnos do bližnjih. Spet imam novo priložnost, da ta odnos 
popravim in izboljšam. Doma, v službi, v šoli, na cesti... Kar je meni dobro in prijetno, 
moram vsaj deliti, če ne že podariti bližnjim (jutranji nasmeh, dnevni pozdrav, 
ponujena roka v pomoč, čas...) Skupnost uspeva in osrečuje, če se vsakdo v njej in 
zanjo daruje.

Vsak čas je nova priložnost, da sprejmem nove odločitve. Tudi letošnji postni čas naj 
bo tak. V smeri iskanja pristnejših odnosov do sebe, bližnjih in Boga.

                                                                      Ivan Jagodic, župnik

PLAVANJE V VODNEM PARKU 

Fizioterapevtka Bernarda vsak teden določi skupino treh stanovalcev za obisk 
Vodnega parka v Bohinjski Bistrici. 

Zberemo se okrog devetih v avli Zavoda sv. Martina in počakamo tajnico Janjo, da se 
vrne s pošte. Kadar gre z nami gospod Anton Vidmar, nas pred odhodom vedno 
priporoči Bogu. Vožnja do Bohinjske Bistrice nam hitro mine v veselem pričakovanju. 
Za stanovalce je odhod na plavanje istočasno izlet in rekreacija . V bazenu ostanemo 
eno uro. Gospod Vidmar pogumno zaplava v velikem bazenu in zelo uživa v hrbtnem 
plavanju. Vmes si vzame čas za počitek in sprehod okoli bazena, saj pravi, da moraš 
vse delati zmerno. Tudi gospa Dimnik Marija je navdušena plavalka. Gospe Mira, 
Angela in Jožica pa najbolj uživajo v masaži in razgibavanju v manjšem bazenu. V 
letošnjem letu se nam je pridružila tudi gospa Ivanka Sedej in kljub temu, da je 
neplavalka se je pogumno sprehodila po celem velikem bazenu. Čas nam kar prehitro 
mine in gospe se le težko ločijo od masažnega bazena. Še skok pod tuš, oblačenje 
sušenje las in že se z dvigalom odpravimo v pritličje, kjer se poslovimo od prijaznih 
uslužbencev. Odpeljemo se proti domu, kjer nas čaka kosilo, po kosilu pa zaslužen 
počitek za stanovalce plavalce. 

Vabljeni ste tudi ostali stanovalci, opogumite se in se nam pridružite. 

Jelka Cvetek, varuhinja
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Romanje na Brezje

V torek, 18. Oktobra, nam je vodstvo 

Zavoda omogočilo romanje k Mariji 

Pomagaj na Brezje. Man je naš domski 

duhovnik somaševal z brezjanskim 

patrom Krizostomom. Ta je imel lep 

duhovni nagovor, gospod Vidmar pa je 

izrekel prisrčne prošnje za vse 

oskrbovance našega doma, posebej še 

za vse, ki v domu tako lepo skrbijo za 

nas. Po maši smo pred Marijino podobo 

prepevali lepe pesmi skupaj z mnogimi 

drugimi romarji. Z nami so bili izletniki iz 

Nemčije, ki se niso mogli načuditi 

lepemu petju, posebej pa še lepemu 

Marijinemu oltarju. Res, Bog povrni!

Anton Vidmar, stanovalec
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MILAN GUNDE 

Rojen Dolenjec iz Novega mesta, je 
prišel v naš Dom konec maja lani. Že 
kmalu po prihodu nas je osvojil s svojim 
fotoaparatom in najbrž so redki, tako 
zaposleni kot stanovalci, ki jih gospod 
Gunde še ni fotografiral. Večkrat 
fotografira tudi  praznovanja in 
prireditve v našem Domu. V mesecu 
februarju je praznoval visoko obletnico  
ob tej priliki pa se je znašel na drugi 
strani fotoaparata. 

Povezanost z naravo in občudovanje 
njenih lepot  je negoval  kot športnik in 
kot fotograf. Ko je bil star 17 let  je dobil 
v roke  revijo, v kateri so objavljali svoje 
fotograf i je mednarodni mojstr i  
fotografije.  To ga je tako navdušilo, da 
je prepričal mamo, da mu je kupila 
fotoaparat. Še danes se spomni njegove 
znamke in cene  bil je to aparat Kodak 
junior 620  vreden takratnih 350 
dinarjev. Že njegovi prvi posnetki so bili 
povezani z naravo  spominja se, da je 
slikal breze, spomladi cvetoče drevje in 
številne motive ob reki Krki. Zelo rad je 

fotografiral tudi sejme v Novem mestu, 
kamor so kmetje vozili živino in pridelke.

V času med obema vojnama je bil eden 
redkih novomeških fotoamaterjev. Med  
2. svetovno vojno je svoj fotoaparat skril 
v klet, da je bil varen pred Italijani. 

Svo je  znanje  o  fo togra f i j i  je  
izpopolnjeval s pomočjo različne 
strokovne literature s tega področja. Po 
vojni je odšel v Zagreb v Višjo šolo za 
šport in nato pričel s poučevanjem  prvi 
dve leti je bil v Ljubljani, nato je 10 let 
poučeval na Jesenicah in nazadnje 21 let 
na Bledu. Marsikateri od njegovih 
učencev se spominja, ko je še pred nekaj 
leti nabiral kilometre na sprehodih okrog  
Blejskega jezera. Šport mu je veliko 
pomenil, saj je bil njegov poklic 
predmetni učitelj športa. Smučal je do 
visoke starosti, še danes pa redno hodi 
na sprehode in išče nove motive.

Ob različnih priložnostih je razstavljal 
svoje fotografije, še posebno se 
spominja razstave leta 1999 v Novem 
mestu, katere naslov je bil Fotografija v 
Novem mestu pred 2. svetovno vojno. 
Tudi v Domu je že pripravil foto razstavo 
in ima načrte že za naslednjo.

Veselje do fotografiranja je ohranil vse 
življenje in še vedno vidi izziv v iskanju 
motivov, ki jih na srečo nikoli ne 
zmanjka.

Bernarda Markelj, fizioterapevtka
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Moje rodno mesto

Odpri srce!
Spomin na dušo trka, 
glej, tu je mesto, Rago log in Krka,
mladost se dviga izpod naplavin, 
s smehljajem davnih let toplo te kličem, 
spet trosi bajke za gorjanske griče
in čas minuli dviga se iz korenin. 

 Pesnik Severin Šali 

Okruhu

Spominjam se, kako nam je mama 
pogosto govorila: » kruhek spi«, in smo 
vsi takoj razumeli, da spi, ker ga ni pri 
hiši. Spominjam se, kako ga je, večji ali 
manjši kos hlebca, prinašala na večer 
domov s celodnevne dnine. Spominjam 
se, kako ga je krstna botra jemala z 
loparjem iz peči najlepši in najmanjši 
hlebček, ki je bil zgneten in spečen samo 
zame, za mojo večno lakoto ; pomnim 
kako je dišal po sitosti, po ugodju in po 
dobroti. Ta vonj se ni razdišal do danes, 
nasprotno, zdi se, kakor da se je tisti 
hlebček postoteril in se še večkrat po 
svetopismsko pomnožil, da ne bom nikoli 
več lačen do konca svojih dni. V kruhu je 
bila rodovna, zemeljska in človeška 
posvečenost z dobroto, ki sveti skozi 
temote dni in v globeli naših romanj po 
zemlji. Od takega kruha živiš, še 
posebej, če ga deliš z drugimi. Potem, ko 
si doživel svoj vek lakote, je tvoj 
vsakdanji kruh posvečen in s ponižno 
pobožnostjo izgovarjaš v snu in buden 
besedo, ki je več kot beseda Kruh.

Intervju pesnika Toneta Pavčka, objavljen v koroškem 

tedniku Nedelja.

O fotografiji

Z digitalno fotografijo photoshopom 
lahko opravimo vse in spremenimo vse. 
Fotograf je postal že skoraj plastičen 
kirurg. Lahko odpravi vse gube in vse je 
brez madeža. Obraz brez gub ne more 
pripovedovati zgodbe. Vse pustiti kot je, 
le tako je mogoče v fotografiji ujeti 
odtenek resničnosti.

Po spominu prirejen citat. 

Milan Gunde, stanovalec 
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POKLJUKA

Pokljuka je z gozdom pokrita visoka kraška planota v Julijskih Alpah. Je največja 
zaokrožena gozdna površina v Triglavskem narodnem parku. Dolga je 20 km in 
skoraj toliko tudi široka. V razponu od 1000 do 1400 m je okoli 6300 ha gozdov, v 
katerih prevladuje smreka.

Razgibano površje skritih brezen, zaraščenih kont in vrtač in dolinic je ostanek 
delovanja pokljuškega ledenika. Za njim so ostala pokljuška barja in zamočvirjene, 
težko prehodne gozdne površine. Barja spadajo med najjužnejša visoka barja v 
Evropi.

Pokljuko je izoblikovalo zakrasevanje, čeprav na prvi pogled ni kraška. Se pa kraška 
osnova kaže v pomanjkanju vode. Njen podzemni kraški labirint je zakladnica pitne 
vode, ki odteka na bohinjsko in zgornjesavsko stran. Planoto so zelo preoblikovali 
tudi ledeniki, ki so na več področjih zajezili vodni odtok, da so nastala jezerca, iz 
katerih so se kasneje razvila barja.

Med drevesnimi vrstami prevladuje smreka s 97 odstotnim deležem, jelka, macesen 
in listavci pa enakovredno zavzemajo le preostale 3 odstotke. Smrekovi gozdovi na 
Pokljuki dajejo posebno kvaliteten - resonančni les, ki nastane zaradi počasne rasti. 
Gozd se tukaj pomlajuje skoraj povsem naravno. Ob vzniku znaša število drevesnih 
klic do 10.000.000 na ha, v odraslem gozdu pa je dreves le še 350. V zaostrenih 
ekoloških razmerah pomlajevanje ovira kratka vegetacijska doba, nizke 
temperature, slabi talni pogoji, veliko število rastlinojede  divjadi in gozdna paša

Barja so se ohranila le na nekaterih krajih, predvsem v najnižjem območju široke 
planine Goreljek in pod Grajsko planino. Šijec, Veliko Blejsko barje, Goreljek in Mlake 
pod Javorovim vrhom so največja, poleg njih bi našteli še vsaj ducat manjših. 
Nekatera so dobro ohranjena, nekaterim grozi skorajšnje uničenje. Visoka barja na 
Pokljuki predstavljajo izjemno naravno vrednoto.

Skozi pokljuške gozdove vodijo stare selitvene poti rjavih medvedov

Najbolj značilna vegetacija na Pokljuki so bukovi in smrekovi gozdovi, alpsko ruševje 
ob gozdni meji in v mraziščnih kontah ter visokogorska barjanska vegetacija. Planota 
Pokljuka skriva več predelov, kjer rastejo šotni mahovi, značilna rastlina šotnih barij.

Pokljuka je izhodišče za številne planinske poti v visokogorje Julijskih Alp. Na obrobju 
ogromnih gozdov na številnih prastarih planinah še danes pasejo živino, popotnik pa 
se lahko okrepča s kozarcem domačega kislega mleka, s skuto ali pa poizkusi na 



planini narejeno maslo in sir. Vsaka planina je nekaj posebnega, značilne pa so lesene 
bajte, prekrite s skodlami, skrbno umeščene v naravno okolje. Izdelava oglja v 
oglarskih kopah je zanimiva turistična oživitev tradicije in spomin na dogodke iz ne 
tako davne preteklosti 19.stoletja, ko je bilo oglje glavni energetski vir za talilnice 
železove rude. Pozimi prekrije Pokljuko debela snežna odeja, vendar so dostopne 
ceste z blejske in bohinjske smeri hitro prevozne. Vlečnice ob Šport hotelu, ob 
gostišču Jelka, pod Viševnikom dopolnjujejo ponudbo urejenih tekaških prog, ki so 
speljane med smrekovimi gozdovi. Pozimi na Pokljuki prirejajo biatlonska 
tekmovanja (tudi svetovni pokal).

Najbolj znane so planine: Klek, Lipanca, Praprotnica, Zajamniki, Jelje, Uskovnica, 
Javornik, Kranjska dolina, Konjska dolina, Velika raven, Belska planina, Grajska 
planina, Rečiška planina, Rudno polje ter Repečnikov rovt. Na nekaterih izmed njih se 
od junija do septembra še vedno pase živina in pri pastirjih lahko kupite mleko, skuto 
in sir.

Naselja so redka. Na obrobju Pokljuke so Zatrnik, Gorjuše, Koprivnik in Podjelje, in 
manjši zaselki, ki so večinoma na pobočjih vzhodnega in južnega roba planote. Med 
zaselke štejemo tudi nekdanjo planino Goreljek, kjer stalnih prebivalcev skoraj ni, je 
pa največje počitniško naselje v Triglavskem narodnem parku.

Jana Urbanc, zdravstveni tehnik 
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SMEŠNE PRIGODE IZ DOMSKEGA 

VSAKDANA

Oskrbovanca posedata pri mizi. Oba že 

čez osemdeseto leto. Naenkrat on kihne. 

»Kaj se pa dereš?« ga ona vpraša. In ji 

odgovori: »Tiho bodi, smrklja!«

Bolničarka gre v sobo po oskrbovanko: 

Pridite na kosilo! »Ja, samo pa ne vem, 

če sem dovolj ubrisana«, ji odgovori, 

Sedela je namreč na WC-ju.

Bolničar gre mimo Janeza. »Kako 
ste?«, ga vpraša. »A kako?« Sedim na 
lastnem dreku, mu odgovori. A se 
greva preobleč? ga vpraša. Janez mu 
zabrusi: »Ti me že ne boš, pošlji mi 
eno žensko.«

Medicinska sestra pride v sobo 
preverit, če sta oskrbovanki urejeni za 
počitek. »No drage gospe, zdaj pa 
pojdita lepo spat.« »Jaz ne grem 
nikamor, sem čisto brez denarja!« 
odgovori.

Oskrbovanka pripoveduje, da ji vsak 
dan pomerijo kisik in da dobiva 
infuzijo. To se po domače sliši takole: 
»Tle na prstu mi merijo - ne vem koga. 
Poj mi pa še obesijo umetno kri, to se 
reče infuls!«

Maja Grm, SMS

VICI

Jure pride razburjen k zdravniku in ga 
prosi:
"Pomagajte mi, doktor! Vsak dan imam 
okoli šestih zjutraj hude težave s 
prebavo." 
"To je pa imenitno!" reče zdravnik, 
"marsikdo, ki je zaprt, bi vam to 
zavidal!" 
"Že mogoče, toda jaz se zbujam šele 
ob sedmih!"

Sestra v ambulanti kliče bolnike: 
"Medved, Čuk, Tič, Volk ?"
Eden od pacientov se oglasi: "Sestra, 
kdaj bomo pa ljudje prišli na vrsto?"

Sredi noči zazvoni telefon pri zdravniku 
kirurgu:
"Tukaj Mlinarjev Tone. Gospod doktor, 
pridite hitro k nam! Mislim, da ima 
moja žena vnetje slepiča." 
"Pomirite se," reče zdravnik, "vaši ženi 
sem izrezal slepič pred tremi leti! Še 
nikoli pa nisem slišal, da bi imel človek 
dva slepiča!"
"Ali tudi tega še niste slišali, da se je 
nekdo dvakrat oženil?"

Šofer rešilnega avtomobila ustavi 
vozilo, stopi k zadnjim vratom, jih 
odpre in vpraša bolnika: 
"Motor nama je zakuhal. Ali niste rekli, 
da imate tudi vodo v kolenu?"

Jana Urbanc
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PUST ŠIROKIH UST

Tako kot vsako leto, nas je tudi v 
letošnjem letu obiskal pust širokih ust. 
Predice iz Srednje vasi so nam pripravile 
nekaj zanimivih skečev, obiskali pa so 
nas tudi otroci ter se pokazali v svojih 
pustnih oblekah. Ob spremljavi 
harmonike, na katero nam je zaigrala 
Katja, smo skupaj zapeli in zaplesali ter 
pregnali zimo stran.  

priprave in izdelava krofov in 
kompota za pusta hrusta

priprave in izdelava krofov in 
kompota za pusta hrusta



17

                                             Zavod sv. Martina                                        

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

PREGOVORI

Če na 40 mučenikov dan zmrzuje, še 
40 mrzlih noči prerokuje.

Če je april deževen, kmet ne bo reven.

Dež ob vnebovhodu za košnjo ni 
pogodu.

Ako na Medarda je vreme lepo, 
najlenejši kosec pospravlja suho seno.

 Jana Urbanc

Od nas so se poslovile stanovalke:

v decembru: Vilma Mlakar, 

v februarju: Ivanka Odar,

v februarju: Antonija Prezelj.

Naj počivajo v miru.

 

Naj počivajo v miru.

jaslice
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
NA VAROVANEM ODDELKU

Dvanajst varovancev stanuje na našem 
oddelku, kot dvanajst mesecev v letu. 
Seveda se nam ne izide, da bi imel vsak v 
svojem mesecu rojstni dan ampak to še 
ne pomeni, da mi ne praznujemo . Na 
vsaka dva meseca si določimo dan, ko 
praznujemo rojstne dni tistih, ki so v teh 
dveh mesecih praznovali. Da ne boste 
mislili, na praznovanje se dobro 
pripravimo. 

Z Jelko se dogovoriva kateri dan bi bil 
najbolj primeren, nato pa pripraviva vse 
potrebno. V kuhinji naročiva torto in še 
kakšen priboljšek ( na primer sadje ali 
piškote  po možnosti pa kar oboje).  

Na dan praznovanja po zajtrku odideva v 
kuhinjo po torto in vse ostalo ter 
pripeljeva na oddelek, kjer naju čakajo 
stanovalci. Skupaj najprej slavljencu 
oziroma slavljencem zapojemo vse 
najboljše, se fotografiramo in voščimo, 
potem pa se sladkamo z dobrotami iz 
kuhinje. Za boljše vzdušje si zavrtimo 
tudi nekaj glasbe in ne boste verjeli tudi  
pojemo in zaplešemo. Dopoldne 
preživimo po navadi v zelo dobrem 
vzdušju in kljub bolezni zaradi katere so 
naši stanovalci pri nas se še čez dan ali 
dva spomnijo, da smo se lepo imeli.

Ko takole spravimo praznovanje pod 
streho pa se že veselimo novega, saj 
nam,veselo razpoloženje prinaša kratek 
čas in boljše počutje. 

          

Saša Urh, varuhinja   
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NEKAJ UTRINKOV RAZSTAVE G. POLAJNAR ALBINA 
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 IZ MAMINE SKLEDE         
                            
Velikokrat sem opazovala našo oskrbovanko Danico Kenda, kako rada je v družbi in se 
pogovarja s svojimi vrstnicami. In tako sem jo tudi sama povabila na klepet. Bila je 
ravno pustna sobota. Pust pa je mastnih ust in za vas sva pripravili ješprenj. Danica 
pravi, da so ga doma v času pusta skoraj vedno skuhali. Pridelali so veliko zelenjave in 
žit, tudi ješprenj je bil domač.

Čez noč ga je namočila, da se je prej skuhal. V lonec pa je dala zraven še kos suhega 
mesa, korenje in krompir. Poleg mesa so jedli še nariban hren.
Tudi ta je bil domač. Če je bil preveč močnega okusa, so ga poparili in zraven naribali 
jabolko, zalili s kisom, oljem in dodali nekaj sladkorja. Nabrali so ga že jeseni, naribali 
in shranili v kozarce. Nekatere gospodinje ješprenj kuhajo še danes. Nima pa le 
dobrega okusa, je tudi zelo zdrav.

Poiskala sem še nekaj podatkov o ješprenju in hrenu, da ju bomo še bolj z užitkom 
jedli
Ješprenj pridelajo iz ječmena. Uporablja se zrnje in otrobe. Je enako hranljiv kot 
pšenica. Vendar za zdravje boljši zaradi nenasičenih maščobnih kislin. Zmanjšuje 
holesterol v krvi, česar ne zmore nobeno drugo žito. Bogat je z vitamini B in E, 
slednjega ima največ od vseh žit.

Hren  korenina je bogata z ostrim gorčičnimi olji, ima veliko C vit., B in kalija. Po 
ljudskem izročilu hren razkužuje, spodbuja prekrvavitev in prebavo, žene na vodo in 
ima celilne lastnosti. Še posebno je primeren za zdravljenje bolezni dihal. Pomaga pa 
tudi pri težavah z želodcem in s črevesjem ter pri prehladu. Znižuje povečano telesno 
temperaturo, blaži bolečine v sklepih. Ključnega pomena pa je tudi to, da ga 
izkopljemo v mesecih, ki vsebuje črko R (januar, februar… september...) Mora pa biti 
sveže pripravljen, saj zelo hitro izgubi svoji glavni lastnosti: aromatičnost in ostrino.
Res je, da boste verjetno jokali ob ribanju, je pa toliko bolj zdrav.

Še ljudska modrost: Jej hren in zdrav boš ko dren.

Vir: www.delo.si

       www.zeleni-zabojček.si

Maja Grm, SMS
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SLOVENSKO NARODNO IZROČILO

PUSTNE JEDI

Pust je bil v naših krajih praznik, ki je predpisoval obredne jedi, saj so na pomladno 
rodovitnost zemlje naši dedje poskušali vplivati tudi s hrano.

Že v četrtek pred pustom (ob »malem pustu« ali na »debeli četrtek«) je na mizo prišla 
predpisana obredna jed  prekajena svinjska spodnja čeljust ali svinjski rilec v ričetu. 
O tem govori tudi pregovor:« danes je ta mal pust, se kuha čeljust.

Na »suhi župi«, vodi, v kateri se je kuhala čeljust, so zakuhali kašo in zraven jedli še 
krompir in zelnato solato. Spekli so tudi potico  »štulo« iz kvašenega testa, nadevano 
s kuhano kašo, pomešano s suhim mesom. Še imenitnejši je bil jedilnik na pustno 
nedeljo. Ta dan so se na vseh mizah svetili flancati in orehova potica.

Na pustni torek so gospodinje pekle bobe  krofe. Krofi so bili tako obvezna jed v vsaki 
hiši, da pregovor celo grozi gospodarju: »V hiši, kjer se na pustne dni ne cvrejo krofi, 
se poleti ne bo sušilo seno.« Narediti krofe ni enostavno, saj morajo imeti lepe 
»krence« (vence); če jih ni, je to sramota za gospodinjo, predvsem pa stara vraža 
grozi, da ob slabo spečenih krofih na pustni torek jeseni repa ne  bo debela.

Mnogo starejša obredna jed kot krofi pa je ocvirkova potica ali špehovka. Na pustni 
torek so vaške gospodinje vedno tekmovale med seboj, katera bo imela boljšo 
špehovko. Čim bolj mastna je bila špehovka, tem boljši je bil gnoj,ki so ga kmetje na 
ta dan obvezno zvozili iz hleva. V nekaterih krajih naše dežele so na pustni torek 
obredna jed tudi žlikrofi, narejeni iz ajdove in bele moke.

Predpisane praznične jedi so se seveda v različnih krajih razlikovale, vendar je povsod 
veljalo, da je pust praznik, ko se je treba najesti, pa četudi je bila prej revščina pri hiši. 
Jedilnik, ki smo ga opisali, je bil namreč za mnoge naše prednike tako razkošje, da so 
morali potem vse leto zategniti pas. To nam potrjuje pregovor:«Kdor se na pusta do 
sitega naje, bo vse leto gladoval.«



Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Doma sv. Martina22

                                             Zavod sv. Martina                                        

Tudi današnji pust je ohranil vrsto starih prvin, med njimi odsev čaščenja rajnih, ki naj 
bi jih našemljeni ljudje poosebljali. Tudi v obilni prehrani ob pustu je skrito staro 
obredje, ko je ta veseli praznik prihoda pomladi po starem koledarju sovpadal s 
praznovanjem Novega leta. Cela vrsta vraž namreč zapoveduje, da se je ob pustu 
treba dobro najesti. Na mizi ne smejo manjkati mastne jedi, predvsem tolsta pečenka 
in krapi. 

Obilna pustna pojedina bo prinesla bogato letino; drevje bo dobro rodilo, kokoši bodo 
pridno nesle in dekleta bodo našle ženina. Tisti pa, ki se za pusta ne naje do sitega, bo 
vse leto lačen, ali pa se mu bo godilo tako kot šaljivcu v stari koroški narodni pesmi:

« Hopsasa, tralala, pustna nedelja,
Lan sem bil krofov sit, letos pa zelja.«

Pustni ples je bil nekdaj poln čarodejnih prvin. Stara vera trdi, da čim više bodo pri 
pustnem plasu skakali plesalci, tem više bo v tistem letu zrasel lan in čim više bodo 
frfotala krila plesalk, tem debelejša bo repa.

Na pustni torek ob polnoči so zvonovi oznanjali konec veselja in pustnih norčij. Začela 
se je pepelnična sreda in z njo štirideset dnevni strogi post, ko je bilo treba pustiti ne 
le meso, ampak tudi večino drugih jedi. Beseda pust je verjetno nastala iz 
»mesopust«

POST
Manica Komanova (pripoved iz leta 1928)

Gorenjec je v potnem času, bodisi štiridesetdnevnemu postu, bodisi druge, od cerkve 
zapovedane postne dni zelo vzdržen, tako glede razveseljevanja kakor tudi glede 
uživanja jedi in pijače. Da bi se on na primer v postnem času poročil, pa magari naj bi 
opravil še tako skromno »tiho poroko«, do tega ga ne spraviš nikdar in za noben 
denar. Odvrnil ti bo:« V postnem času se kaj takega za kristjana ne spodobi. V postu 
se ženijo vrabci in mački.«

Pa tudi šumnem godovanju in drugim podobnim zabavam se naš človek v postnem 
času izogne, če le mogoče. Ako so na primer v postu fantje ponoči na vasi zapeli in 
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zavriskali, to starejšim ljudem že ni bilo po volji, češ, vsaj sedaj, v svetem postnem 
času, naj bi dali mir.

Istotaka vzdržnost velja glede jedi. Zlasti strogo pa je bilo v prejšnjih časih. Moja 
pokojna mati je često pripovedovala, da za časa njene mladosti , v vsem 
štiridesetdnevnem postu niti enkrat niso zajtrkovali, razen, če je bil kdo bolan. Ves 
post niso poskusili mesa, ne zabelili jedi z mastjo, temveč vedno le s surovim maslom.

Pa tudi poznejše čase so post zelo strogo držali. Spominjam se, ko sem bila še otrok, 
sem nekoč na pepelnico zjutraj hitela k krožniku, na katerem je ostalo še par krač 
flancata od pustnega dne, hoteč ga ugrizniti. Toda mati mi je iztrgala flancat iz rok ter 
zavpila razjarjena: » Boš pustila, ali ne veš, da so flancati ocvrti na masti, danes pa je 
veliki post.« - Seveda so se mi potem zaman cedile sline.

V dokaz, kako strogo se je pri nas držal post, naj služi še to-le: nekoč sem bila zelo 
nevarno bolna. Mati mi je prinesla čiste mesne juhe. Da bi se prepričala, če ni morda 
prevroča, jo je vzela žličico v usta, a ker je bil tisti dan ravno petek, je juho potem 
izpljunila.

Zadnja leta je cerkvena oblast post zelo omilila in od tedaj je začel tudi Gorenjec 
polagoma opuščati svoje trde postne navade. Strogo pa se vzdrži še sedaj mesnih jedi 
naslednje dneve: vse petke v letu, sredo, petek in soboto v kvatrnem tednu, na 
pepelnico, zadnje tri dni velikega tedna in dan pred Božičem. 

Pušelc ti že naredila bom,
s plavo ga žido povila bom,
da ga boš nosil za spomin,
da še boš troštal z njim.

Ti boš v Ljubljani na straži stal
tam druzga dekleta si boš izbral,
ti boš pozabil čisto na me,
jaz pa nikol na te!

Merkaj se, merkaj se, dekle ti,
da se beseda ti ne zaleti,
predno bom storil marš al dva,
mala boš druzega.

PRIŠLA BO POMLAD

Prišla bo pomlad, učakal bi jo rad,
da bi zdrav, vesel, lepe pesmi pel.
To me veseli, travca zeleni,
drobna ptičica pa žvrgoli.

Prišla bo kukavca, moja ljubica
in bo kukala in prepevala.
Kukala kuku, pevala tako,
da bi vedno nam tak luštno blo!

POZIMI PA ROŽICE NE CVETO

Pozimi pa rožice ne cveto,
dekle, oj kaj pa za pušeljček bo?
Pušeljc pa mora bit, zelen al plav,
z njim bom slovo jemal.
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Zavod sv. Martina

Srednja vas v Bohinju 33 A, 

4267 Srednja vas v Bohinju

prijateljstvo ne pozna meja

praznovanje rojstnega dne

Nekaj utrinkov ......

adventni venčki

in izdelava

Čestitamo za 
8. marec - dan žena in 

želimo prijetno 
preživljanje pomladnih dni!!
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preživljanje pomladnih dni!!


