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IZ POLETJA V JESEN

Od zadnje številke Drobtinic v juniju se je do septembra zvrstila vrsta dogodkov. 
Nekateri so zajeti v Drobtinicah, nekateri so še v spominih stanovalcev in zaposlenih, 
mogoče smo tudi kaj pozabili. 
V začetku julija smo bili veseli, ko smo na prijavo za javna dela dobili pozitiven odgo-
vor. Tako sta se Andreji in Dragotu na javnih delih pridružila še Anica in Jure. 
Mislim, da brez njih ne bi mogli omogočiti toliko dogajanja in v tolikšnem obsegu 
tolikim stanovalcem. Vsakodnevni sprehodi in spremstva starejšim so 
neprecenljiva. Veliko je dela, ki se ga po opravljenem delovnem času nikjer ne vidi, 
nimaš se s čim pohvaliti, si utrujen ali pa celo obtežen, morda zaradi kakšnih težkih 
misli. Človek bi se lahko celo vprašal, zakaj opravljati takšno delo. Pa vendar v sebi 

človek čuti zadoščenje, nekaj, kar se ne da plačati, nekaj, kar ostaja, nekaj, kar človeka oblikuje, vpliva nanj 
tudi nezavedno. Lahko bi rekli: "Ja, človek lahko postane ob drugem človeku, ki je preizkušen, tudi 
drugačen, postaja boljši." 
Mogoče je že nekoliko pozabljena poletna vročina, ko smo bili veseli sončnih dni, ki pa so prinesli tudi sušo, 
ki je pustila svoje posledice tudi v kmetijstvu. V Domu sv. Martina smo skušali poletne dni nekoliko ohladiti 
tudi s sladolednimi dnevi. Ob teh priložnostih so se nam glasbeno predstavili Matej in Urška, Mitja, Žiga, 
Beno in Jaka. Ker bi bila pot prenaporna za ogled triglavskih rožic, so se Triglavske rož'ce kar same oglasile 
in tako razveselile stanovalce.
V juliju in avgustu, ko je čas dopustov na višku, so počitniško delo opravljali tudi dijaki in tisti, ki to šele 
bodo, ter študentje. Njihovo delo je bilo poleg dežurstva na recepciji še delo v kuhinji, pomoč v strežbi ter 
pomoč pri negi, in sicer skladno s poklicno usmerjenostjo teh mladih. Obseg počitniškega dela je bil manjši 
kot v preteklosti, kar smo tudi načrtovali. 
V lepem vremenu smo skušali z izleti in različnimi aktivnostmi čim bolj popestriti življenje našim 
stanovalcem. Bilo je več izletov: Ukanc, Uskovnica, planina Zajavornik, Pokljuka, Bohinjsko jezero, slap 
Savica, obiski tržnice v Stari Fužini, Vrata, Kurešček. 
V hodniku Doma pred fizioterapijo imamo prostor, namenjen razstavam. Tam je naš stanovalec g. Franci 
razstavljal fotografije svojega prijatelja.  
Na novo smo uvedli terapijo Biosinhron, ki se izvaja vsak delovni dan. Vsakodnevna terapija Biosinhron ima 
velik učinek na funkcioniranje starostnika v družbi, v skupini in zaznavanju svojih čustvenih in depresivnih 
stanj, zadovoljstva z življenjem in zaznavanju psihičnega blagostanja. Poleg tega pa dobro vpliva tudi na 
samo zaznavanje zdravja.

V okviru tržne dejavnosti izvaja Dom sv. Martina tudi razvoz kosil po celotni občini Bohinj. Trudimo se, da bi 
bili tudi uporabniki kosil na terenu zadovoljni. Veseli nas, ker se je število kosil povečalo. 
V nedeljo, 16. 9., smo imeli priliko predstaviti Dom sv. Martina znanemu nemškemu benediktinskemu 
menihu Anselm Grünu. Anselm Grün je ekonom samostana Münzerschwarzach v Nemčiji, v katerem živi 
90 menihov in zaposluje 300 zaposlenih. Anselm Grün je napisal 300 knjig, osredotočenih na duhovnost, ki 
so izšle v 30 jezikih in 14 milijonih izvodov. Njegova zadnja knjiga, ki je bila prevedena v slovenščino in jo je 
izdala Družina nosi naslov Bog, vest, denar.

Ena od aktualnih novic teh Drobtinic in pomembnih sprememb v Zavodu sv. Martina pa je tudi zamenjava 
župnika v Srednji vasi. G. Ivan Jagodic, ki že trinajsto leto deluje v tej župniji kot župnik, odhaja na novo 
župnijo, to je v Ljubljano- Šentvid. G. Ivan Jagodic je kot župnik župnije Srednja vas v Bohinju hkrati tudi 
predsednik Sveta Zavoda sv. Martina. Bog je uporabil njegove lastnosti in moči, da je Zavod sv. Martina 
ugledal luč sveta in da danes uspešno deluje. Vsi, ki smo zaposleni ter vsi, ki lahko v bližini svojega doma 
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preživljajo jesen življenja, smo lahko Bogu hvaležni, da imamo tako lep Dom. Vsakega obiskovalca 
arhitektura in domačnost tega doma nagovori in navduši. Za vse opravljeno delo, ki ga je g. Ivan Jagodic 
opravil za Zavod sv. Martina, se mu v imenu Zavoda sv. Martina iskreno zahvaljujem, naj ga varstvo Matere 
Marije in božji blagoslov spremlja na vseh njegovih poteh.

Jože Cerkovnik, direktor

Vsi poznamo svetopisemsko knjigo Pridigarja. Tam beremo: "Vse ima svojo 
uro in vsako veselje ima svoj čas pod nebom: Je čas rojevanja in čas umiranja, 
čas sajenja nasada in čas ruvanja nasada, je čas podiranja in je čas zidanja, je 
čas jokanja in je čas smejanja, čas žalovanja in čas plesa, je čas zametavanja 
biserov in čas zbiranja biserov, je čas objemanja in čas odtegovanja 
objemanju, je čas pridobivanja in čas zapravljanja, čas lakote in čas 
hranjenja, čas paranja in čas šivanja, čas molčanja in čas govorenja, je čas 
ljubezni in čas sovraštva, je čas vojne in čas miru. Kar je, je že od davnaj, kar 
bo, je bilo že davno…” In če Pridigarja prav razumem, potem vsako življenje 
vključuje tudi prihajanje in odhajanje. Ja tudi poslavljanje. V teh dneh se to 
dogaja meni.

Pospravljam. Urejam. Pakiram... In se odpravljam na novo dolžnost, ki so mi jo zaupali predstojniki. V meni 
se rojevajo mešani občutki. Kako bo v Šentvidu nad Ljubljano? Kakšna župnija je to? Koliko bo verouka? 
Kako je z ministranti, mladino, zakonci? Pa pevskimi zbori? Koliko je starejših in bolnih? Kako bomo z 
mašami? Ali bo veliko porok, krstov, pogrebov? Kako živijo najbolj odrešenjsko poslanstvo, ki je v spovedi? 
Poleg "vernega jedra" župnije bo gotovo tam še veliko obrobnih in oddaljenih? Tudi za njih bo treba 
poskrbeti. Pa delo v pisarni, različna predavanja in sestanki za farane in s farani, romanja, morebitne 
obnove, pa mlad kaplan pomočnik bo ob meni. Ob vsem pa še skrb za njegovo formacijo in vzgojo v 
župnijsko delo. Ali nama bo kdo kaj pomagal? Kako bo z gospodinjstvom? Pranjem cerkvenega in osebnega 
perila? Pa čiščenje cerkve, župnijskega doma, župnišča? Kdo bo krasil cerkev... in še in še.
Enako sem čutil, ko sem prihajal pred 13 leti v Bohinj. Srednja vas ni bila samo moje službeno mesto, 
ampak je vsa župnija postala moj dom. Za dom pa človek naredi vse. Tako sem čutil in tako sem delal. Veliko 
lepega smo skupaj doživeli in preživeli. Za vse in vsakemu ena velika hvala.
Sredi tega velikega doma (župnije) pa je nastala še ena čisto posebna sobica. Po "čudežu" se nam je 
"zgodil" Dom sv. Martina.
Z njim sem čutil več in zanj sem tudi naredil več. Zato sem se ob njem, če je bilo lepo in dobro, veselil. Bil pa 
sam razočaran in žalosten, če nam ni šlo najbolje.
Zato Bog daj, da bi z Vašim trudom, s priprošnjo sv. Martina in božjo pomočjo:
- vse dobro in lepo ostalo,
- da bi vsi, ki bodo živeli v njem, v njem resnični dom tudi čutili in ga imeli,
- in da bodo delavci in vodstvo doma držali in zdržali skupaj kakor je rekel bl. Martin Slomšek "Sloga jači, 
nesloga tlači".
Hvala vsem in vsakemu. Če pa se je med nami kdaj kaj "zataknilo", pa čimprej pozabimo. Pa srečno!

Ivan Jagodic, župnik

DRAGI STANOVALCI IN ZAPOSLENI ZAVODA SV. MARTINA!
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GOSPODU ŽUPNIKU IVANU JAGODICU

VAJE ZA BOLJŠI SPOMIN

Z žalostjo smo sprejeli vest, da iz Bohinja odhajate na novo službeno mesto, 
za župnika v Šentvidu nad Ljubljano.
Kje naj najdemo dovolj pravih besed, da se Vam primerno zahvalimo?
Koliko smo v teh letih, odkar ste tukaj, pridobili, kaj vse ste storili za nas!
Vaše besede so nas opogumile, da smo strnili svoje moči, da smo z veseljem 
delali za našo župnijo, za naš kraj. Župnijska cerkev je dobila nove zvonove, 
orgle so obnovljene. Z lepim zvokom nas vabijo  k skupnemu veselju, k skupni skrbi 
za naš kraj. Več kot vse to nam pomeni to, da ste nas znali zediniti. S kakšnim 
veseljem so otroci in mladi prihajali k veroučnim srečanjem. Z vami smo obiskali 
mnoge božje poti po domovini in tudi drugod.

Kako veliko skrb ste posvetili bolnim in ostarelim! Obiskovali ste jih po domovih in jim prinašali Jezusa v 
najsvetejšem telesu, prinašali ste jim njegovo besedo. Predvsem pa to: Koliko za vse pomeni Dom sv. 
Martina in koliko ostarelih ima tu svoj DOM. 
Premalo se zavedamo, koliko razmišljanj, potov, prošenj je bilo potrebnih, da ste našli dovolj dobrotnikov. 
Znali ste poiskati prave ljudi, ki so pripravili praktične načrte za stavbo in opremo. Poiskali ste ljudi, ki delajo 
za nas z znanjem in s srcem. Tu nimamo samo stanovanja in hrane. Tu se vedno kaj dogaja. Obiščejo nas 
pevci in predavatelji. Posebno smo veseli, ko pridejo otroci iz vrtca in šole. Razvedrijo nas, ob pogledu na 
nas pa se učijo, da pride starost in da je ta lahko tudi lepa in bogata. Nekdo, ki je z nami šele nekaj mesecev, 
je povedal: „S tem Domom živi vsa vas”.
Kako smo veseli vsak petek dopoldan, ko mašujete za nas in nam s svojo vedrino vlijete poguma. Niste 
samo praktičen gospodar. Še več nam pomeni, ko z nami delite svetel pogled na življenje. Z Vami pride med 
nas LUČ in MOČ. 

V novi župnij vam želimo, da bi svoje delo zastavili z enakim optimizmom, da bodo vaši farani deležni iste 
moči in luči, kakor smo jo od vas prejemali mi.

Anton Vidmar, stanovalec

V prejšnji številki časopisa Drobtinice sem zapisala nekaj vaj za krepitev 
spomina, tako da v tej številki z vajami nadaljujemo. Vsak dan si lahko 
izberete eno izmed vaj ter tako pripomorete k ohranjanju miselne prožnosti. 
Na tak način boste laže priklicali informacije, ki jih naši možgani skladiščijo 
kot različne vrste spominov.

Uporabite vse svoje čute za pomoč pri izboljšanju spomina. Se bojite, da 
boste pozabili na obisk pri frizerju ali na večerjo s prijatelji? Ponovite ustno 
seznam vseh opravkov na glas, potem pa si predstavljajte mehkobo vaših las, 
ko zaključite obisk pri frizerju, ter okus hrane v vaši najljubši restavraciji. 

Zapišite si. Preprosto si zapišite vse obveznosti in opravke. Na ta način bodo vaši možgani lažje obdržali te 
informacije. 
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Ustvarite rime. Kako ste se naučili abecede, ko ste bili majhni? Ali pa mesece? Verjetno s pomočjo pesmi 
ali rime. Tudi sedaj poskusite narediti isto za lažje pomnjenje imen, seznamov, opravkov, ipd. 

Ne pretiravajte. Daljši seznam razdelite na več manjših enot, ki si jih boste lažje zapomnili. Namesto, da si 
poskušate zapomniti 12 različnih stvari, si ustvariti 4 mini sezname, kjer bodo na vsakem zapisane le 3 
stvari, ki si jih morate zapomniti. 

Mislite pozitivno. Ne dvomite vase  naši možgani zmorejo več, kot si predstavljate. Redno izvajanje teh vaj 
vam bo pomagalo izboljšati spomin in presenečeni boste, koliko več si boste lahko zapomnili.

Spomin si lahko izboljšate tudi na druge načine, kot so na primer spodnje vaje:
Igrajte miselne igre. Rešujte križanke, čim več berite in igrajte igre, kot je Sudoku, Spomin, Človek, ne jezi 
se...

Rešite spodnjo križanko

Sonja Beznik, socialna delavka, vir: http://www.zlatajesen.si
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Postavljajte si uganke. Spodbujajte delovanje svojih možganov - pojdite na sprehod po drugi poti kot 
običajno, uporabite nasprotno roko za opravljanje preprostih stvari, kot so vtikanje ključa v ključavnico, 
umivanje zob ali mešanje hrane. 

KATERA LJUBKA ZVER DOMA SEM, KJER JE VSE MOKRO,
LOVI PRAV VSAK VEČER POVSOD IMAM JAZ MOČO RAD,
PO KLETI IN PO HIŠI? ZATO UGANEŠ RES LAHKO,
LOVI NAJRAJE MIŠI. IME JE MENI……
(Mačka) (Močerad) 

POVEJ, KAKO SE PIŠE UMAZANKA PRESNETA,
VELIK POLŽ ČRNUH, KI PO GNOJU LETA,
ČRNI POLŽ BREZ HIŠE V KOTU SE ZAPLETA
POLŽEK POTEPUH. V MREŽO, KI JO PAJEK SPLETA.
(Lazar) (Muha)

Dopolnite ljudske modrosti in pregovore ter razložite, kaj pomenijo.

TIHA VODA ...

RANA URA ...

PES, KI LAJA ...

LJUBO DOMA ...

Vpišite manjkajoče črke in dobili boste več vrst zelenjave!

PA _ AD _  _ NI _

P _ PR _ K _

ZE _ E _ A

Č _ SE _

CV _ TA _ A

B _ Č _ A

Sonja Beznik, soc. delavka

UGANKE
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VETROVI

Vzroki za nastanek vetrov

Ali ste vedeli?

Kako si lahko pomagate sami?

Vetrovi nastajajo zaradi zraka in plinov, ki se kopičijo v črevesju in se sproščajo skozi 
zadnjično odprtino. Zrak in plini se lahko sprostijo na dva načina: s spahovanjem, iz 
zgornjega dela prebavne cevi, in z vetrovi, iz spodnjega dela prebavne cevi. 

Vetrovi so ponavadi posledica delovanja črevesja in življenjskih navad, zato niso 
razlog za hujšo zaskrbljenost. So neprijetni in moteči za posameznika in njegovo 
okolico. 

proščanje plinov pri razgradnji organskih snovi v črevesju pod vplivom bakterij. 

Požiranje zraka med jedjo ali govorjenjem.

· Vetrovi pogosto mučijo vegetarijance, ker jedo skoraj izključno rastlinsko hrano in veliko stročnic.

· Pri motnjah v presnovi laktoze so vetrovi posledica uživanja mlečnih izdelkov.

· Težave so izrazitejše pri nemirnih ljudeh, ki jedo hlastno in prehitro, in pri zelo zgovornih ljudeh, ki 
med govorjenjem požrejo preveč zraka. 

· Ne pijte gaziranih pijač, ki vsebujejo veliko ogljikovega dioksida. 

· Ne jejte stročnic in glavnate zelenjave (zelja, cvetače, 

brstičnega ohrovta, brokolija), orehov, arašidov, trdih jabolk, 

melon, jajc in majoneze, mlade čebule, ne pijte mleka. 

· Jejte počasi, obroki naj bodo redni. 

· Pozorni bodite na dihanje! Ko govorite, pojete ali ko zaradi različnih obremenitev težko dihate, lahko 
nezavedno pogoltnete večje količine zraka. 

· V skrajnih primerih lahko uporabite pripravke za zmanjševanje vetrov oziroma pospeševanje 
sproščanja zraka skozi usta (npr. kapljice s simetikonom, ki jih uporabljamo tudi za blažitev krčev pri 
dojenčkih). 

Monika Polanc, vodja zdravstvene nege, 

članek povzet iz  www.ezdravje.si



MILANA

FRANCA S.

IVANKA K.

FANI

MARIJA U.

g.VIDMAR:

: Želim mu še naprej vse dobro. Tudi tam, 
kamor odhaja, mu želim, da bi prav tako dobro 
opravljal svoje poslanstvo, kot ga je tukaj.

: On je bil zelo dober in eleganten 
župnik. Ko sem imela 90 let, mi je rekel, da sem še 
vedno kot ena rož'ca. V novi službi mu želim vse 
najboljše.

: O Marija…!

: Kot župnika ga poznam bolj slabo, ker v 
zadnjem času nisem hodila k sveti maši. Poznam ga 
pa kot humanista, človekoljuba in mojega 
iskrenega prijatelja. Želim, da se mu v novi službi 
izpolnijo vse njegove želje in pričakovanja. V slovo 
ga pozdravljam s planinskim Juhej! In Srečno pot!

: Prevevajo me žalostni občutki in skrbi, 
kako bo naprej. Njegovo oko je tako bistro, da vse 
vidi in, če je potrebno, tudi uredi. Vedno bedi nad 
to hišo. Želim mu predvsem božjega miru in zdravja 
pri težkem delu, ki ga čaka. Upam, da bo imel toliko 
časa, da bo lahko šel kdaj vsaj na Šmarno goro, ker 
vem, da ima rad hribe.

 Gospoda Ivana vidim kot večnega 
optimista. V Bohinju si je naložil velika bremena  ne 
samo v župniji, ampak tudi z našim Domom 
svetega Martina. Prepričan sem in mu srčno želim, 
da bi se hitro vživel v novo okolje in se sprijaznil z 
novimi bremeni, ki ga čakajo. Prepričan sem tudi, 
da mu kljub težki službi,ki ga čaka, nasmeh ne bo 
izginil z obraza.

Bernarda Markelj, FTH
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NAŠ GOSPOD ŽUPNIK…

Misli stanovalcev ob odhodu g. župnika Ivana 
Jagodica

DARKO

REZKA

IVANKA S.

DANICA K.

ŠTEFKA Ž.

JOŽA Š.

MILENA P.

: Čeprav z njim nisem imel veliko stika, sva 
se vedno dobro razumela, mislim, da se je z vsemi 
stanovalci zelo dobro ujel.

: Mene je zelo spominjal na nekega gospoda 
župnika iz Beltincev. Vedno je imel prijazno besedo 
zame, tako da mi je zelo hudo ker, odhaja. 
Obljubim pa, da bom še naprej skrbela za rože, 
čeprav ga ne bo tu, da bi me na to opominjal.

: Nanj bom imela zelo lepe in prijateljske 
spomine. Zahvaljujem se mu, ker mi je uredil delo 
v recepciji  dan je tako veliko bolj zanimiv in hitreje 
mine, tudi moj govor se je zato izboljšal. Hvala mu 
tudi v imenu Olge, da ji je priskrbel gugalnik. Ker je 
bilo tako tiho okrog župnišča, sem mu začela igrati 
na harmonij, ker vem, da ima rad glasbo. V novi 
službi mu želim vse dobro in čimprej naj se vrne.

: Je zelo prijazen in dobrovoljen človek, 
vsakemu rad naredi uslugo. Zelo ga spoštujem, ker 
je dober človek in je za to hišo veliko naredil. 
Pogrešali ga bomo.

: Meni je prav hudo, izgubili bomo zelo 
”fejst” človeka. Želim mu vse dobro na novi poti. 
Tudi moj sin ga lepo pozdravlja in mu je žal da 
odhaja. Včasih so rekli: ”Takih je malo, so bili na 
ozare vsejani, pa še tiste so ptiči pozobal!”

: On je velik dobrotnik in poln ljubezni do 
ljudi, še posebno do nas Bohinjcev. Spominjam se, 
kaj je rekel, ko je prvič imel sveto mašo v Stari 
Fužini  jaz sem zdaj vaš pastir, vi pa ste moje ovce, 
upam, da se bomo dobro razumeli. No, res je bil 
dober pastir, pa tudi gospodar  marsikaj se je v teh 
letih naredilo.

: Zelo je družaben in prijazen in čeprav 
ne hodim k sveti maši, je imel vedno dobro besedo 
zame. V novi službi mu želim vse dobro, da bi se 
dobro počutil in nas še kdaj obiskal.
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KAJ POVE ZNAMENJE - LOGOTIP NAŠEGA 
DOMA?

Iskren prijatelj
Vedno pripravljen pomagati
Aktiven duhovnik
Nesebičen

Jasen v besedi
Absolutno zanesljiv
Gospodaren kot malokdo
Odličen govornik
Delaven
Iznajdljiv gospodar
Cenjen od vseh

Kdo je to?

Saj vsi vemo, takega poznamo. 
Takega bomo ohranili v spoštljivem in hvaležnem 
spominu.

Anton Vidmar, stanovalec

Vsaka država ima svojo za-
stavo, svoj grb. S tem neka-
ko predstavi svojo značil-
nost, svojo dejavnost. 
Tudi naš dom ima svoje 
ime. Imenuje se dom. Vsi 
vemo, kaj nam pomenita 
domača hiša: tam smo bili 
v a r n i ,  t a m  s m o  b i l i  
preskrbljeni. Naš dom se 

imenuje po zavetniku naše župnije  po svetem 
Martinu. Ta se je odlikoval po veliki modrosti, 
pobožnost i ,  prav posebej  pa po svoj i  
dobrodelnosti. Svojo dejavnost je usmeril v 
oznanjevanje krščanstva. In kaj je najbolj značilno 
za kristjana? Da skuša biti dober z vsemi. 
Naš dom ima tudi svoj logotip. Vsi ga poznamo. 
Najprej zagledamo štiriperesno deteljico. Kdor 
med veliko množico običajnih triperesnih najde 
štiriperesno, je srečen, tako srečen, da mora to še 
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drugim povedati: »Imel sem srečo, imel bom 
srečo.« Koliki so srečni, da na stara leta v tej hiši 
najdejo dom, da so preskrbljeni in varni!

Sredina znaka je svetlejša  tu je lepše kot drugod. 
Oklepa jo obroč  znamenje povezanosti in sloge. 
Takoj ugledamo tudi križ, ki nas spomni na gospoda 
Jezusa, ki se je nesebično daroval za vse. 
Tu, v domu nam je lepo. Nesebično se moramo 
truditi, da bo tu vsem lepo. Če bomo prijazni in 
pozorni, če bomo imeli srce za majhna drobna 
dobra dela. 
Peresa deteljice spominjajo na srce  znamenje 
ljubezni in dobrote. Peresa so obrnjena na vse štiri 
strani neba. Prava ljubezen pa oklepa vse in ne 
izključi nikogar, tudi tistega ne, ki nam morebiti ni 
ravno najbolj pri srcu. Samo taka miselnost lahko 
naredi ta naš dom kraj sreče za vse. 
Ta lep logotip sta skupaj zasnovala naš župnik, ki je 
dal idejno zasnovo, in pa inženir, ki je načrtoval 
stavbo in opremo za ta dom. 

Vse je tako lepo in praktično.

Anton Vidmar, stanovalec  

Začelo se je pri fizioterapiji. Ga. Bernarda me je 
spraševala glede mojih želja o izletu. Moj predlog o 
izletu v dolino Vrat je bil sprejet in po večjih 
premislekih smo se odpravili. Po manjših zapletih z 
zapornico smo prispeli do Aljaževega doma, kjer se 
nam je odprl pogled na mogočno Triglavsko 
severno steno. Vsi dvomi glede izleta so izginili. Vsi 
smo občudovali mogočnost te slovenske gore. Kar 
težko smo se poslovili od teh čudovitih planinskih 
lepot. Pot nas je peljala proti Jesenicam, kjer smo 
se ustavili pri družini Morič v piceriji Oaza. Tam so 
nas lepo sprejeli in pogostili. Po dobri hrani smo se 

PONOVNO SREČANJE S TRIGLAVOM
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odpravili proti Bohinju. Kljub hudi vročini je bil izlet 
prijeten.

Franci Müller, stanovalec

Pa napišimo še nekaj o 
koz icah,  k i  j ih  z  vso  
skrbnostjo goji mama Cilka 
Klavora, mama našega 
m e d i c i n s k e g a  b r a ta  
Zvonkota. »Pr' Fajferju« se 
r e č e  p o  d o m a č e .  N a  
večernem sprehodu sem 
šla mimo. Pet minut je 
manjkalo do 19h. Vrata 

hleva so bila odprta. Pa poglejmo, kaj se dogaja 
notri! Cilka je molzla eno kozo, prvo z desne -  tisto, 
ki je čisto črna. Proti levi ji sledi rjava koza z dvema 
bingeljcema pod vratom. V kotu pa je ta prava 
Možača, saj ima divja rogova na glavi. “Cilka, je to 
Šeka? ” “Ne, hotela sem, da jo kličemo Šikana " je 
rekla Cilka. No, malo neobičajno, pa je že tako, v 

PREČUDOVIT DAN

ogradi na levi strani pa je bila ena bela. Cilka je 
rekla , da je kozliček, ni imel rogov, vendar sem 
čutila nastavke, ko sem ga božala. Bil je star štiri 
mesece. “ Kje pa so oni štirje ta beli? ” “ Oddali smo 
jih, ko so bili stari dva meseca.” 
“ Cilka, grem jaz sedaj na vaško klopco 100 m 
naprej. Ko boš opravila pri kozicah, pa pridi za 
mano, da si malo spočiješ in se ohladiš. Pa malo 
vode, prosim, če mi prineseš. “ Dobro, pridem.” Na 
klopci sem našla prazno steklenico od ledenega 
čaja, kar sama sem si postregla z vodo iz pipe pred 
hlevom. Cilka je nato res prišla. Pridružila se nama 
je še Lenartova Milka. Čas nam je hitro minil v 
prijetnem klepetu. Mimo je prišla tudi eno od 
bohinjskih Mink. Na levo stran mi je pripela 
znamenje rdečih noskov, katerih pokroviteljica je 
EVA Škofic - klovnesa in hči moje prijateljice Nežice. 
Bogu HVALA za tako lep in čudovit dan, bom rekla, 
pa mirno in spokojno noč 19. / 20. rožnika 2012.

Fani Potočnik, stanovalka

Po kosilu, po drugi uri smo 
se skupaj s še šestimi 
s tanovalc i  in  Andrejo  
odpravil i  proti  planini 
Goreljek. Peljali smo se skozi 
vasi Srednja vas, Češnjica, 
Jereka in Koprivnik. Tam 
smo zavili proti Goreljeku, 
planini, kjer se prosto 
pasejo krave. Med potjo 

smo opazovali naravo, predvsem drevesa. Čez 
približno pol ure smo prispeli na cilj  k Rezki in 
Štefanu Grmeku. Na planino prideta pozno 
spomladi in ostaneta do jeseni, kjer preživljata 
čudovite dneve v naravi. Vstaneta zgodaj zjutraj in 
opravita delo v hlevu, potem pa se odpravita 
domov, na Koprivnik, in zvečer prideta ponovno 
nazaj. Imata zelo lepo hišo, prav tako urejen hlev. 
Toplemu sprejemu je sledil še čaj, ki ga je skuhala 
Rezka iz domačih zelišč, ki jih nabira sama. Sedeli 
smo na verandi, od koder smo imeli čudovit 
razgled, in bili postreženi z domačo peko - potico, 

IZLET NA PLANINO GORELJEK
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pecivom iz zelišč ter sadnim pecivom. Družbo sta 
nam delala tudi dva majhna prikupna mucka, ki sta 
se igrala na stolu. Štefan nam je pripovedoval o 
svojem življenju, o delu v tujini, kjer je delal kot 
gozdar. Poudaril je, da če delavec ni bil vesten in 
priden, je bil hitro odslovljen, če pa je bil 
pripravljen delati, je bil dobro nagrajen. Ob 
prijetnem klepetu smo tudi zapeli, predvsem 
Štefka in Štefan sta bila glasna. Veliko smo se 
smejali, se spominjali starih časov in da bo tudi ta 
izlet za vedno ostal v spominu, smo se tudi slikali. 
Ogledali smo si hišo in hlev in bili navdušeni, saj je 
na planini res enkratno. Zahvalili smo se jima za 
postrežbo in obljubili, da še pridemo. Naša druga 
postojanka je bil Šport hotel, saj je bil z nami tudi 
gospod Žerovc, ki je bil več kot 20 let direktor tega 
hotela. Videli smo, da je hotel zelo urejen. Iz sobe 
lahko vidiš Triglav in vse okoliške planine. Gospod 
Žerovc se je tudi pozanimal, koliko gostov ima 
hotel, mi pa smo se malo sprehodili pred hotelom. 
Ura nas je priganjala in že smo krenili proti 
Gorjušam, na Koprivnik in nazaj v Srednjo vas. 
Naše potovanje se je zaključilo približno ob pol 
petih. Preživeli smo čudovito popoldne in lahko 
rečem, da je bilo nepozabno.

Marija Podlipnik, stanovalka

IZLET NA PLANINO USKOVNICA

V torek, 21. 8. 2012 nas je 
šest stanovalcev Doma sv. 
Martina odšlo na izlet in 
ogled planine Lom. Na tej 
planini odkleneta vrata 
svoje planšarske domačije 
po domače »Unčnekova«. 
Malo pred tem, ko Lom 
prekrije odeja snega pa 
zak leneta  svoja  vrata  
domačije. 

Tu skrbita za svojo živino in pripravljata različne 
mlečne proizvode, ki so na razpolago turistom. Ob 
našem prihodu in prijaznem pozdravu smo se 
posedli na udobno tapeciranih klopeh, ki so bile 
nameščene pod senčniki. Postregli so nam z 
različnimi dobrotami in pričelo se je družno 
kramljanje, klepetanje in smejanje ter obujanje 
spominov in doživetij iz mladih časov. V tem času je 
prišel na domačijo tudi nemški zakonski par po 
okrepčilo in majhen počitek ter občudovat prelesti 
in bisere Bohinja. 
Lepo nam je bilo in čas za povratek v Srednjo vas je 
hitro napočil. Poslovili smo se od občudovanja 
vrednega »Unčnekovega« ata in mame. Ob 
prihodu v Dom sv. Martina sem se spomnil 
Gradnika: »To je tvoj dom in prag je tvoj in duri so 
tvoje…«

Milan Gunde, stanovalec
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IZLET NA PLANINO ZAJAVORNIK

V četrtek, 19. Julija, smo se 
zbrali pred domom sv. 
Martina. Bilo nas je kar 
p r e c e j ,  z a t o  s m o  s e  
odpeljali z domskim avtom 
in Jagrovim kombijem. 
Spremljali so nas Sonja, Jože 
in Anica. Vreme je bilo 
p r e k r a s n o  p o l e t n o .  
Odpel ja l i  smo se čez 

Koprivnik proti Pokljuki in naprej na  planino 
Javornik, kjer smo obiskali planšarje. Pogled na 
planino je bil čudovit, krave so se mirno pasle, ne 
morem opisati z besedami vse te lepote. Na 
planini je 18 krav, priženejo jih ob kresu  to je 24. 
junija. Molzejo jih z molznim strojem dvakrat na 
dan. Mleko pridejo iskat iz Kobarida, za enkrat ga 
na planini ne predelujejo, čeprav upajo, da ti časi 
spet pridejo. Krave vsak dan tudi vestno 
preštejejo, da se katera ne izgubi. Živina ostane v 
planini do 21. septembra, potem jo odženejo v 
dolino.
Po ogledu planine sta nam planšarja postregla s 
palačinkami in sokom. Pod nogami sta se nam 
motala dva majhna mucka  nisem se mogel 
premagati in sem jima dal malo palačinke, ki sta jo 
z veseljem pojedla. Zapeli smo tudi nekaj pesmi, 
jaz pa sem malo pomagal z mojimi orglicami. Vsi 
smo bili presenečeni in navdušeni nad lepoto 
planine. Na koncu smo se za spomin tudi 
fotografirali in se polni lepih vtisov odpeljali nazaj v 
dolino. Upamo, da se kmalu spet odpeljemo na 
ogled še kakšne planine.

Jože Škantar, stanovalec

IZLET NA PLANINO ZAJAVORNIK

LJUDSKA USTVARJALNOST RAZODEVA 
MODROST ŽIVLJENJA

 
Z a j a v o r n i k ,  č u d o v i t a  
planina. V četrtek, 19. 7. 
2012 smo obiskali planino 
Zajavornik skupaj s socialno 
delavko Sonjo in hišnikom 
Jožetom. 
Tokrat pa gremo vzvratno in 
pričnemo z zaključkom. V 
spominu mi je ostal stavek 
Marice, ki je rekla, da smo se 

imeli tako lepo na izletu, da smo še danes veseli. 
Ko smo prišli na planino, je naša Franca zapela: »Oj, 
Triglav, moj dom…« Takoj sem tudi pomislila, da je 
modro, da sem s seboj vzela brezrokavnik ter 
rutico, saj je bil veter zelo močan. 
Prijazno nas je sprejela mlada družina  Janja, 
Klemen, njun sin Jon in Klemenov oče Janez. 
Klemen nam je povedal nekaj stavkov o planini, nas 
pa sta zabavala dva mucka. Želeli smo nabrati tudi 
nekaj zdravilnih rož, vendar so krave že vse 
pojedle. Le Milanu (našemu šoferju) je uspelo najti 
skrito planjavo rmana, saj ga je prinesel pol košare. 
Čas je ob klepetu, prepevanju in slastnih 
palačinkah, ki so nam zelo teknile, hitro minil.

Fani Potočnik, stanovalka

Kaj vse premore preprost slovenski človek! 
Opazuje svet okoli sebe, razmišlja, presoja in vse to 
izrazi s pregovori, s podobami in zgodbami.
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Lep primer sem opazil v Lomu pod Storžičem. Tam 
od nekdaj stoji leseno znamenje, ki kaže na rast  in 
minljivost našegaživljenja. Domačin Janez Slapar 
pripoveduje, da podobnega znamenja ni najti 
nikjer drugje. Kar pomni, so ga prenovili že 
štirikrat. Slika na stopnicah prikazuje ljudi v 
različnih dobah življenja. Spremljamo jih, ko 
rastejo v moči in znanju, potem pa se stopnice 
povesijo navzdol. 
Pod stopnicami je upodobljeno, zakaj je tako: 
Adam in Eva, naša prva starša, sta v raju pod 
drevesom življenja. Bog jima je namenil, da 
posredujeta življenje, potomcem pa izročita 
življenje v milosti in neumrljivosti. Onadva pa 
segata po prepovedanem sadu in tako zaslužita 
izgon iz raja. Pravični Bog pa je tudi dober in 
usmiljen in jima obljubi odrešenje. 
Vsak dober kristjan se zaveda: v vsaki dobi življenja 
moram delati za srečo vseh ljudi  in to primerno 
svojim letom in svojim sposobnostim. Na tej poti 
me spremlja Božja previdnost in dobrota.
V knjigi modrosti Salomon prosi: „Uči nas misliti na 
minljivost življenja, da pridemo do prave 
modrosti.“

Anton Vidmar, stanovalec

Tokrat predstavljamo Ano Vidmar, ki se je rodila 
24. junija 1922 na Otlici nad Ajdovščino, vasici na 
robu Trnovske planote. Domačini Otlico imenujejo 
tudi Angelska Gora. V mesecu juniju je praznovala 
svojih 90 let. V Zavodu sv. Martina smo ji pripravili 
slavje s torto, obiskal pa jo je tudi bohinjski župan 
Franc Kramar.
Oče je kmetoval na kmetiji Lahov Grič, mati pa je 
živela v revni hiši v Udamovci. Rodila sta se jima 
dva otroka Anica in Viktor, ki pa je že kot otrok 
umrl. Ko je Anica dopolnila 18 let, ji je umrla 
mama. Kmalu se je začela 2. svetovna vojna in 
ostala je sama z ostarelim očetom na kmetiji. 
Skrbela je zanj in za kmetijo. Mimo kmetije so 
prihajali Italijani, Nemci in partizani. Partizane je 
večkrat nahranila in jim nosila hrano s Planine nad 

ANA VIDMAR

Ajdovščino. Bila je tudi kurirka. Kar nekajkrat je 
komaj pobegnila nemškim patruljam, ki so nanjo 
tudi streljale.
Kmalu po 2. svetovni vojni se je poročila z 
gozdarjem Jožefom Vidmarjem, ki je delal v 
Trnovskem gozdu. Rodila sta se jima dva otroka, 
najprej Albin in nato Ivanka. Na Otlici so živeli do 
leta 1962. Takrat je dobil mož Jože službo na 
Jelovici in stanovanje v Gozdarskem bloku v 
Bohinjski Bistrici. Otroka sta študirala in denarja ni 
bilo nikoli dovolj. Anica je skrbela za dom in 
družino, hkrati pa je služila še z varovanjem otrok. 
Bila je izjemna varuška. Otroci so jo imeli tako radi, 
da včasih kar niso hoteli domov. Bila je skrbna in 
ljubeča, vedno si je vzela čas za otroške težave. Bila 
je tudi odlična kuharica. Še danes je znamenita 
njena legendarna goveja juha. Vsi, ki so jo kdaj 
poskusili, zatrjujejo, da tako dobre niso jedli še 
nikoli. Pekla je odlične piškote in pravo domačo 
potico. Rada je pletla, klekljala, kvačkala in šivala. 
Pred blokom je imela vrtiček, kjer je z velikim 
veseljem pridelovala zelenjavo.

Sonja Beznik, 

socialna delavka
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MISLI

VIDA GROS

Preden začneš slikati, moraš imeti v konici čopiča 
srce, roko in misel.

Fani Potočnik, stanovalka

Kdor je našel zvestega prijatelja, je našel zaklad.
Delo je način, je vsebina, je element in smoter 
življenja.
Občudujem ljudi, katerih življenje je mirna 
ravnina, prostrana rodovitna polja, ki samo 
včasih vzvalovijo v vetru.

Nejc Zaplotnik; 

povzel Milan Gunde, stanovalec

Pisatelj Gončarov takole opisuje življenje: 
"Življenje je podobno jutru, v katerem se 
nenadoma prebude barve, luč, ki se nato 
spremeni v dan in vroče žari, da vse kipi in trepeta 
v vročem poldnevu, dokler potem ne prične 
polagoma bledeti in dokler narava počasi ne 
ugasne v večeru.«

Milan Gunde, stanovalec

Žeja je najhujša kazen,
žeja je gorje,
kadar je kozarček prazen,
prazno je srce.

Anton Vidmar, stanovalec                 

V tej številki Drobtinic z veseljem predstavljamo 
tudi gospo Vido Gros, ki bi si želela objavljati svoje 
pesmi v našem domskem časopisu. Sama je 
napisala nekaj stavkov o sebi, da jo spoznamo, 
priložila pa je tudi svoji dve pesmi, ki ju objavljamo 
že v tej številki. Uredniški odbor Drobtinic se veseli 
sodelovanja z njo. 
Sem upokojena učiteljica Vida Gros iz Lesc. Dolgo 
sem že upokojena. Z leti je prišla bolezen. Bolijo 
me kolena, hrbtenica in zato zelo težko hodim. Pri 

hoji si pomagam z berglami. Še si sama 
gospodinjim, vendar najraje sedim, ker me v 
sedečem položaju noge manj bolijo. Ko sedim 
ustvarjam pesmi. To me zelo veseli. Pesnim že od 
ranega otroštva, a pisala sem jih večinoma le zase. 
Nekaj pesmi sem objavila v Mlada pota, vendar je 
ta revija že davno nehala izhajati.
Kot upokojenka amaterka sem se včlanila v Likno 
(Literarni klub upokojencev Slovenije, Maribor). 
Tam mi vsako leto v Zborniku objavijo nekaj pesmi. 
Sodelujem tudi v Lipi v »Štirih letnih časih«, to je 
domski časopis Škofja Loka, pa tudi v Prepletanja 
in v Vzajemnost pošljem kdaj kakšno pesem. 
Rada bom sodelovala z vašim časopisom, ker 
imam veliko pesmi, ki so versko obarvane. Vaš 
časopis je veri naklonjen in to mi je všeč. Upam, da 
vam bodo moje pesmi všeč in da jih boste objavili. 
Dve vam pošiljam že zdaj, za vzorec. 
Prisrčno vas pozdravljam.

Le rastlinam dano je
iz vode in prsti
hrano si ustvariti 
in svet preživljati. 

Rastline tukaj ste, 
da se podarjate. 
Ljudje hvaležni smo 
za kruh in upanje. 

Naj sonce vas obseva, greje!
Naj iz oblakov dež prši!
Zaliva zemljo, jo napaja, 
da hrane bo dovolj za vas 
za vse živali in vse ljudi. 

Stvarnik, kako mogočen si!
Kako prehrambne verige 
sklenil si!
Vsa živa bitja iz prsti zajemamo 
in se v prst vračamo.

Vida Gros

OBČUDUJEM STVARSTVO
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LJUBI JEZUS

OBISK SLAPA SAVICE

Hvala tebi, Jezus, da si z mano rad,
da me vedno spremljaš, vodiš moj korak.

K meni si pripeljal te prijatelje, 
ki so napolnili z lučjo mi srce. 

Čisto po naključju me odkrijejo.
So do mene dobri, ker me čutijo. 

Duše so si slične. Radi pišemo. 
Pa naenkrat blizu si postanemo. 

To je Tvoje delo, ljudi Jezus moj!
Mi privoščiš srečo. Vedno si z menoj.

Jezus je pripeljal v moje življenje prave ljudi, 
ki so me vzpodbujali in me dvignili iz 
anonimnosti.

Vida Gros

Ko smo neko dopoldne 
govorili o vsem mogočem, 
med drugim tudi to, kje vse 
smo že bili in kam bi lahko še 
šli, je padel predlog o obisku 
slapa Savice. Pa smo se kar 
hitro organizirali in se 4. 
septembra po zajtrku 
odpeljali proti Ukancu. Bilo 
nas je pet: trije oskrbovanci, 

Kristina Legat, Jože Prezelj in Drago Novak ter 
spremljevalki Saša in Andreja. Sonce je prijetno 
grelo, ko smo se počasi vzpenjali po stopnicah 
proti slapu. Na poti smo srečevali veliko 
obiskovalcev. Na vrhu smo se usedli na klopco na 
ploščadi in prelistali prospekt, ki smo ga dobili pri 
vhodu k slapu. Osvežili smo si spomin s podatki: da 
voda slapa privre iz kraške jame in pada kot 
dvopramenski slap v obliki črke A. Večji vodni krak 
pada v tolmun 78 m globoko manjši pa 25 m.  
Dan je bil res prekrasen, zato nam je bilo 
popolnoma jasno, zakaj si je naš veliki pesnik

France Prešeren izbral slap za mesto svoje epske 
pesnitve Krst pri Savici.

Po manjšem okrep-
čilu in klepetu smo 
se počasi odpravili 
proti avtu.

 Pot navzdol  je b i la   
z a  n a s  n e k o l i k o  
naporna, zato smo 
za povratek pora- 
bili več kot za vzpon, 
vendar smo kljub      
temu varno prispeli 
do avtomobila. 

Ob povratku nas je v domski jedilnici čakalo kosilo, 
na to pa več kot zaslužen počitek in pa dejstvo, da 
smo zmogli in zmagali.

Saša U., varuhinja
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PREDSTAVITEV RAZSTAVE 

Kajti gore se bodo premaknile in griči omajali, moja 
milost pa se ne bo odmaknila od tebe in moja zaveza 
miru se ne bo omajala, pravi tvoj usmiljeni, Gospod. 
(Iz 54, 10)

V mojih fotografijah in izboru citatov boste lahko prepoznali tudi moj obraz, prav vse pa lahko vsebina in 
sporočilo razstave nagovori osebno. Ravno to pa je tudi glavni namen mojega ustvarjanja. Vedno znova 
občudujem Boga, kako lahko z isto vsebino nagovarja različne ljudi in spreminja njihove življenjske zgodbe. 
Tako fotografija kot Božja beseda sta namreč dve čudoviti poti, po katerih Božja milost najde vsakega 
človeka, ne glede na značaj, starost, življenjsko situacijo, prepričanja in navade. Ista Beseda ali ista 
fotografija lahko spregovorita tebi ali meni čisto drugače. In Bog lahko vstopa vate ali vame na način, ki je 
nama najbližji. Prihaja še posebej po svoji živi Besedi, ki je zapisana v Svetem pismu. Ker smo ljudje tudi 
vizualna bitja, nam lahko podkrepitev Besede s fotografijo spregovori še na drugačen način in se dotakne 
globin, katerih prej sploh nismo poznali. Morda nam je Sveto pismo še vedno zaprta knjiga, nerazumljiva in 
oddaljena. Pustimo se presenetiti, morda nam jo odpre ravno danes.
Moja fotografska pot je predvsem iskanje Božjega obličja v Stvarstvu in Besedi. Glede znanja o 
fotografiranju in opremi nisem amater, ampak amaterski amater. Tudi v tem se skriva sporočilo te razstave. 
Za dobro fotografijo ne potrebuješ vrhunske opreme in veliko denarja, ampak predvsem srce.  Imam 
srečo, da me je Gospod obdaril z ljubeznijo do narave, simbolov v njej in občutkom za fotografiranje. Kar je 
mojega, je predvsem: »Zgodi se«, vse ostalo je Božje delo. Tudi ta razstava je sad dela Njegovih rok, saj 
sama nikoli ne bi pristala na tak projekt v življenjski situaciji, ki jo sedaj živim. Vztrajno in odločno je preko 
ljudi in dogodkov spraševal: »A bi? Mi zaupaš? Vse bom naredil, le prepusti se mi.« Pa sem rekla: »No, pa 
bi.« Zamižala sem in prvič v življenju zares pustila, da je storil po svoje. Vložila sem veliko truda, ampak vse 
v to, za kar sem slutila, da hoče On.
Torej, naj vam jo predstavim. Imenuje se: »Kajti glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo.« Ko sem 
razmišljala, katere citate bi izbrala, sem ugotovila, da na silo ne bo šlo. Ugotovila sem, da moram izbrati 
besede, ki so se že kdaj dotikale mojega življenja, saj bom le tako lahko pristna. Prelistala sem svoje Sveto 

pismo in pregledala podčrtane vrstice. Največ jih je 
bilo iz knjige preroka Izaija. Izbor citatov torej nikakor 
ni naključen, pač pa skrbno izbran in prežet z mojim 
življenjem. Ravno tako pa tudi fotografije, ki so 
večinoma nastale v zadnjem obdobju.
Ne želim si, da bi občudovali mene, čeprav je res, da 
sem v projekt vložila veliko truda. Želim, da bi ob 
fotografijah v sebi vzklikali: »Kako čudovita narava, 
kako lep je naš svet, kako imamo dobrega Boga.« 
Želim vam, da se vam ob ogledu razstave srca odprejo 
za Lepoto, da bi se znali ustaviti in občudovati. Želim 
vam, da se tudi v vas naseli veselje ob dejstvu, da Bog 
dela vse novo, ker nas ima tako neskončno rad.

Nataša Pezdir, avtorica razstave
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OBISK GOSPE JOŽI VRTAČNIK

Gospa Joži Vrtačnik je 
stanovala v našem Domu 
čez zimo. Ob odhodu 
domov nas je povabila na 
obisk v Vodice. V sredo, 6. 
junija, smo se dogovorili in 
gospo obiskali v njenem 
stanovanju. Prijazno nas je 
sprejela in po njeni navadi 
tudi pogostila. Gospa Joži je 

bila pred leti oskrbnica v planinski koči. Čeprav 
zaradi bolezni težko hodi, je spekla pecivo. 
Povedali smo, kaj je »novega« v Domu. Gospa Joži 
je naročila, da vse stanovalce in zaposlene lepo 
pozdravimo. 

Ves čas srečanja je bil prisoten njen majhen kuža. 
Prišel nas je pozdravit tudi večji kuža in nam v 
pozdrav ponudil taco. Večji kuža gospo Joži zelo 
uboga.
Sin gospe Joži ima tudi rad živali in nam je z 
veseljem predstavil pisano druščino kokoši, račk, 
gosi, fazana, rib in petelina. Najbolj zanimive so 
bile šele en dan stare račke. Naš hišnik Jože je 
pomagal »preseliti« račjo družino na sveži zrak. 
Mislim, da smo vsi prvič videli kokoši, ki nesejo 
jajca brez holesterola. V stanovanju nam je 
pokazal tudi akvarij z pisanimi ribicami.
Poleg živali ima gospod Franci botanični vrt v 
malem. Vsem nam je podaril vejico zanimive 
orhideje. Zanimiva je tudi jablana, na kateri ima 
vsaka veja drugo sorto jabolka. Gospod Franci je 
lovec, ribič … Spoznavanje različnih rastlin in živali 
mu je v veselje. Tako da ga bomo ob priliki povabili 
kar v Dom, da vsem stanovalcem predstavi drobec 
svojih bogatih znanj in izkušenj.

Čas obiska je hitro minil in počasi smo se poslovili v 
upanju, da se srečamo zopet v Bohinju.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Prišel je tisti čas, ki so ga najbolj vesele gospodinje, 
če so si urejale kakšen vrtiček ali večje zelenjavne 
vrtove. Sveže zelenjave in zelišč je na pretek. Če 
imamo dovolj idej, lahko skuhamo zelo različne 
jedi. Od enolončnic, solat, narastkov,… Danes 
poznamo že ogromno jedi, povsod najdemo veliko 
receptov. Naše babice pa so včasih kuhale tisto, kar 
so se naučile od svojih staršev in kar je bilo značilno 
za ta kraj.
V tem času so dozorele zeljnate glave. Skoraj pri 
vsaki hiši so si za ozimnico pripravili kislo zelje, iz 
svežega zelja in krompirja pa so kuhali 
enolončnico, imenovano »gvavn« zelje ali govnač. 
Priprava je zelo enostavna, za 2 osebi 
potrebujemo:

• pol 
zelnate glave

• sesekljano 
čebulo

• 3 krompirje
• sol
• kumino, 

česen

Na olju ali masti prepražimo čebulo, dodamo na 
rezance narezano zelje, solimo in pražimo, da se 
zmehča. Dodamo na kocke narezan krompir, 
kumino in česen, zalijemo s kropom in kuhamo do 
mehkega. Na koncu še pretlačimo.
Zelje je bogato z minerali in vitamini, zato bi ga 
morali večkrat uživati. Kislo zelje ima podobne 
učinke kot sveže zelje. Vsebuje ogromno C 
vitamina ter kvasovke in bakterije mlečne kisline, 
ki imajo blagodejen učinek na črevesje- 
pospešujejo izločanje strupenih snovi. Privoščimo 
si ga predvsem v zimskih dneh.

Maja Grm, ZT

IZ MAMINE SKLEDE
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KOTIČEK ZA NAŠ VRTIČEK

Pozdravljeni! Letni časi si segajo iz roke v roko. 
Poletje se poslavlja, sonce izgublja svojo moč, 
jesen nam prihaja naproti. Letos ni tako bogata kot 
po navadi, saj je toča in suša dobro oklestila 
pridelek, leto pa na sploh ni preveč rodno. 
Kljub vsemu pa smo na domskem vrtičku, pa 
čeprav je bolj majhen, pobrali kar nekaj pridelkov. 
Naša gospa Štefka je ves čas vdano skrbela za 
pridelke, jih zalivala in plela, obrezovala in 
redčila…
No, kakor koli, pozimi se bomo večkrat spominjali 
na dneve preživete zunaj in premlevali kako se 
bomo zopet lotili setve spomladi. 
Do takrat pa lep vrtičkarski pozdrav.

Saša U., varuhinja

KMEČKA OHCET V BOHINJU

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna prireditev, ki jo Turistično društvo Bohinj vsako leto 
organizira ob koncu meseca julija. Prikazuje stare, tradicionalne življenjske navade prebivalcev Bohinja, 
med katerimi imajo ženitovanjski običaji še posebno mesto. Sestavljena je tudi iz ljudske igre Vasovanje.
Leta 1955 je Jože Jeraj predlagal, da bi se v Bohinju za poživitev turističnega prometa v začetku sezone 
organizirala prireditev, ki bi postala tradicionalna ter bi se vsako leto izvajala ob istem času in z enakim 
programom. Tako so začeli z organizacijo prireditve Kmečka ohcet.

V povorki je bilo v začetku šest vozov, na katere so bili 
vpreženi konji, ki so služili za prevoz ženina, neveste 
ter drugih nastopajočih v narodnih nošah. Kmetje so 
konje okrasili z zvončki in pisanimi trakovi, dekleta pa 
so okrasila vozove s cvetjem in trakovi. Poleg tega so 
postavljali tudi šrango ter mize za svate in 
obiskovalce. Za hrano in pecivo so poskrbele 
bohinjske žene ter bohinjski gostilničarji. Ko je bilo 
vse pripravljeno, je prva povorka Kmečke ohceti 
pričela svojo pot z Bohinjske Bistrice proti 
Ribčevemu Lazu na prireditveni prostor Pod skalco, 
kjer se je odvijala šranga in ohcet z nastopi folklornih 
skupin. Že pred tem so na prireditvenem prostoru 
igrale godbe, pel pa je oktet iz Bohinjske Bistrice.

Kasneje so povorke potekale iz Stare Fužine izpred stare kmečke hiše do Ribčevega Laza. Povorka je šla tudi 
skozi preddverje cerkve sv. Janeza Krstnika. Pohod povorke skozi preddverje cerkve je bil kot simbol 
cerkvene poroke.

Sprevod s konjem do cerkve sv. Duha
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Povorka s konji in narodnimi nošami je še danes zelo velika. Povorka svojo pot začne v Stari Fužini na 
nevestinem domu, na šrangi v kopališču, nadaljuje se do cerkve in se konča na prireditvenem prostoru Pod 
skalco. Na odru se zvrstijo nastopi različnih folklornih skupin, katere odplešejo ples Nevestna, kjer dekle na 
glavi nosi pogačo, ki jo potem razdeli med svate. S tem dejanjem se začne ohcet z glasbo in plesom.
Na teh prireditvah je veliko manj ljudi, kot jih je bilo včasih, k temu pripomore raztresenost celotnega 
dogajanja ter potek prireditve v domačem narečju.

Vasovanje je ljudska igra z dolgoletno tradicijo in ima pomembno vlogo pri prireditvi Kmečka ohcet. Igra 
Vasovanje prikazuje preproste kmečke ljudi, ki se po končanem delu radi poveselijo in ob opazovanju 
mladih deklet in fantov obujajo spomine na svojo mladost. V zgodbi se obujajo stare navade, kako so fantje 
ponoči trkali dekletom na okna. Velikokrat se je zgodilo, da je namesto dekleta okno odprla mati in polila 
fanta z vodo, zgodilo pa se je tudi, da dekle okna sploh ni hotelo odpreti. Le redkim fantom se je zgodilo, da 
jim je dekle v znak ljubezni odprlo okno in prižgalo cigaro ter pripelo nagelj.

Jana Urbanc, ZT

Vasovanje

O KRAVJEM BALU

Zgodovina
Le malokdo med Bohinjci se spominja začetkov Kravjega bala, ki izhajajo iz praznovanja v poklon 
planšarjem, ki so gnali gospodarjeve trope krav v prelepe bohinjske planine. 

Že dolgo preden se je izoblikovala prireditev v 
Ukancu, so gospodarji v stari gostilni pri Tomaževcu v 
Bohinjski Češnjici vsako leto priredili zabavo za 
planšarje, ki so jeseni prignali svoje trope v dolino. 
Glas o veselici pri Tomaževcu je zajel celotno 
bohinjsko kotlino in tista jesenska nedelja je 
predstavljala veselico za cel Bohinj.

Okoli leta 1925 so se domislili, da bi se ob koncu 
turistične sezone planšarjem pri praznovanju 

pridružili tudi natakarji bohinjskih hotelov in tako se je planšarski praznik iz Bohinjske Češnjice preselil v 
Ukanc. Dolga leta je bil to praznik za domačine, ki je privabljal Bohinjce iz obeh dolin. Peš in na vozovih so 

Šranganje



Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Doma sv. Martina20

                                             Zavod sv. Martina                                        

vsako leto hiteli v Ukanc na praznovanje.
Po drugi svetovni vojni je bohinjski Kravji bal dobil novo vsebino in novo preobleko. Iz praznika Bohinjcev je 
postal tradicionalna, organizirana atrakcija bohinjskega turizma. V taki obliki se tradicionalno ponavlja 
vsako leto in v letošnjem letu bo že 55. leto od prvega Kravjega bala v tej obliki. Prireditev je odpadla le 
enkrat, zato bo letos 54. Kravji bal.

Kravji bal je najstarejša prireditev, ki je bila do petdesetih let predvsem praznik za domačine, ki so se skupaj 
s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohinj prireditev 
organizira sedaj že več kot 50 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji in majerji, ki z višje ležečih planin 
privedejo okrašene trope živine in na ramenih prinesejo "basengo"  vse, kar potrebujejo za izdelavo sira, in 
druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program 
z dobrim ansamblom, folkloro in godbo na pihala ter za dobro domačo hrano in pijačo. Kravji bal je pravi 
bohinjski praznik, ki ga ne smete zamuditi.

Prireditev je sicer odvisna od vremenskih pogojev, vendar je v vseh svojih letih delovanja le malokrat 
odpadla. Zaradi svojega prekrasnega ambienta ob jezeru pod Pršivcem je pravi magnet za turiste, poleg 
tega pa bližina slapa Savice, žičnice Vogel, možnost sprehodov po okolici in bogat zabavno-kulturni 
program omogočajo več kot kvalitetno preživeto jesensko nedeljo.

Prednost in privlačnost prireditve je vsekakor tradicija in prenašanje le-te na mlajše rodove, kar velja tako 
za domačine kot za obiskovalce. Ogledamo si lahko opravo in opremo (basengo) planšarjev ter s cvetjem 
okrašene trope živine, nastope folklornih skupin, godbo na pihala, zabavne kmečke in pastirske igre, v 
zadnjih letih pa pripravljamo tudi prikaz gozdarskih orodij in naprav ter varne rabe le-teh.

Na Kravjem balu pa seveda ne manjka niti dobre hrane in pijače. Poskusimo lahko pristne kmečke dobrote 
iz kmečke kuhinje ter pravi bohinjski sir. Za spominek pa domov odnesemo katerega od izdelkov domače 
obrti, ki jih lahko kupite na sejemskem delu prireditve. Ali kot je rad povedal "Ukčev ata" (Franc Cvetek) v 
svojih pozdravnih govorih na kravjem balu: "Pa tud' ostali državljani gredo z Bohinja okrepčani, na duhu in 
telesu sveži pridobijo tud' na teži!" 

                                                                                                                                                                             Jana Urbanc, ZT

Srečen je, kdor zna živeti z majhnimi željami.

Srečnejši je tisti, ki daje, kakor oni, ki jemlje.

Niso vsi srečni, ki imajo srečo.

Sreča je opoteča; k enim prihaja, ko od drugih odhaja.

PREGOVORI
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ROJSTNI DNEVI

V MESECU  SO PRAZNOVALI: 

V MESECU  SO PRAZNOVALI:

V MESECU  SO PRAZNOVALI:

V MESECU  SO PRAZNOVALI:

JUNIJU
JELOVČAN VIDA
MOŽINA FRANČIŠKA
GABRIČ TEREZIJA
KOŠIR ALOJZIJA
GARTNER PETER
VIDMAR ANA
BUČIČ JELA
SODJA ANA

MÜLLER FRANCI
SEDEJ IVANKA
SEDEJ OLGA
KAPUS ANA
KAVČIČ ANA

ROZMAN FRANČIŠKA
PRAŠNIKAR MARIJA
MARIČ HELENA
KAVŠEK ANGELA ROZALIJA
RABIČ FRANČIŠKA
PEKOVEC ANGELA

ROZMAN EMILIJA
STOPAR MILENA
ŠČANČAR TEREZIJA
PINTAR EMILIJANA
BENEDIK MARIJA
STARE FRANČIŠKA

JULIJU

AVGUSTU

SEPTEMBRU
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malo zabave za poživitev srca in duha

v vročih dneh še kako "paše" sladka ohladitev

koncert v malem - predstavitev nastopajočih

odmevalo je od vsepovsod

sožitje

ustvarjamo in uživamo

v objemu cvetic

 ustvarjalnost nikoli ne mine

sprehod po domači tržnicisprehod po domači tržnici

po vsem se prav prileže - "štrudel" in počitek
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s pesmijo za lepši dan z družbo na obisku doma

Triglavske rož*ce  pogled na domačo hišo - g. Morič

izklopil bom ..... in užival

nežen dotik narave

 že dolgo nismo ...........

izlet - ekskurzija

 prijetno s koristnim

v objemu narave

pevski zbor Železniki
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Zavod sv. Martina

Srednja vas v Bohinju 33 A, 

4267 Srednja vas v Bohinju

Od nas so se poslovili:

v juniju: 
Gramc Franc, 

v juliju: 
Mičunovič Tatjana,

Poličar Ana,
Mičunovič Stevan,

v avgustu: 
Gabrič Terezija,
Jauh Matilda,

v septembru:
Hudolin Stanislav

Naj počivajo v miru.

 

Naj počivajo v miru.

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.


