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PO DOLGI ZIMI JE LE PRIŠLA POMLAD

Z novim letom je kazalo, kot da ne bo snega, a je v nedeljo 13. januarja 
začelo snežiti kot za stavo. In sneg je vztrajal vse do srede aprila, ko sta ga 
dež in sonce končno stopila. Zagotovo se je pomladi razveselil naš hišnik 
Jože, ki je skozi vso dolgo zimo skrbel, da je Dom sv. Martina ostal dostopen 

za vsa vozila. V imenu stanovalcev, njihovih sorodnikov in zaposlenih se mu za trud iskreno 
zahvaljujem.

Pred nami je nova 11. številka Drobtinic. V njih boste našli veliko zanimivega branja. Izvedeli boste 
nekaj o veliki noči,  spoznali boste dva zakonska para, predstavljata pa se tudi stanovalka Tilka in 
sodelavka Milena.  Zelo lepo doživetje je bila gledališka igra, ki so jo uprizorili zaposleni iz Doma 
Marije in Marte v Logatcu. Veliko je bilo tudi drugih prireditev, nekaj jih predstavljamo v tej številki 
Drobtinic. V zdravstvenem delu boste lahko prebrali o pljučnici, geriatriji in Biosinhron terapiji. V 
pokrajinskem delu je opisana Žirovnica z okolico. Popotovanje po Švici predstavlja Tina Bijol. 
Zanimiv dogodek o cesarju Haile Selassiju v Bohinju iz leta 1935 opisuje Janez Pikon. Za prostor Iz 
mamine sklede in anekdote iz domskega življenja je poskrbela Maja Grm. 

V postnem času smo v februarju pripravili duhovno obnovo za zaposlene, ki jo je vodil pater Silvo 
Šinkovec. Poudaril je, da je moč molitve neizmerna, da se vera krepi z molitvijo in da se naša vera 
kaže v dejanjih, v naši skrbi in sočutju do bližnjih in šibkejših. Na petek pred cvetno nedeljo smo v 
avli doma imeli sveto mašo z bolniškim maziljenjem, ki jo je vodil domači župnik g. Branko 
Potočnik. Bolniško maziljenje so prejeli vsi, ki so to želeli. Na cvetno nedeljo smo se pripravili z 
izdelavo butaric, ki so jih v avli doma izdelovale Saša, Janja, Alenka in Zdenka ob prisotnosti 
stanovalcev, ki so z zanimanjem spremljali nastajanje butaric. Na veliko soboto je g. Vidmar 
blagoslovil velikonočne jedi, ki so jih skrbno pripravili Ana, Slavko, Marta in Zinka. Sv. mašo na 
veliko noč je obhajal domačin pater Lojze Markelj. Vsem en velik boglonaj.

Konec februarja je imel sejo Svet Zavoda sv. Martina, ki je sprejel Letno poročilo za leto 2012. 
Zasedenost doma v letu 2012 je bila realizirana 99,94%, kar pomeni 25.170 oskrbnih dni oz. 
povprečno 68,8 stanovalcev. Realizacija zdravstvenih storitev pa je bila 105,08%, to je 22.640 
negovalni dni.  Poslovanje v letu 2012 je bilo pozitivno.

Vsem zaposlenim bi se rad zahvalil za vsa mnenja, pobude, ideje, ki smo si jih izmenjali na letnih 
razgovorih. Zahvala gre tudi vsem, ki svoj čas prostovoljno namenjate življenju in delu v Zavodu. 
Kako lepo je doživeti lep pomladanski dan, ko ljudje prihajamo na polje, sprehode in razne 

Lepo je pomlad' na svet',
začno ptičice pet',
začno ptičice pet',
in travnik zelenet'.
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opravke. Koliko novih prilik za srečevanje pride tudi z lepim vremenom. Zato se ne obotavljajmo, 
da se ne bi ustavili ob drugem  in vprašali: Kako si? Kako se počutiš? Ali je danes kaj novega? Ali pa 
preprosto izmenjajmo svoje razpoloženje, izkušnje, načrte. 
Vsem želim, da premagamo pomladansko utrujenost s soncem in dobro voljo.

Jože Cerkovnik, direktor

Ko sem pred veliko nočjo obiskoval starejše in bolne po domovih, me je 

nekdo spomnil na staro modrost: »Vsaka hiša ima svoj križ. Če na njem visi 

Bog, potem se ta križ da nositi in prinaša blagoslov, toda gorje, če na križu ni 

Boga.«

Kaj hoče povedati ta modrost? Kadar težave, ki jih imamo, sprejemamo z 

vero, da je Bog z nami; kadar svoje težave in trpljenje izročamo Bogu; kadar 

svoje križe in težave »vzamemo na rame« in gremo za Jezusom (prim. Lk 

14,27) ter pustimo, da nam jih Bog pomaga nositi, takrat naše težave in križi 

dobivajo svoj pomen, svoj smisel in tudi dostikrat postajajo znosnejše. Tako 

nam lahko naši križi in težave pomagajo, da dozorevamo v modrosti, potrpežljivosti, ponižnosti, 

veri, upanju in ljubezni.

Ko v kapelo skozi okna posije sonce…

Veliko težje pa je takrat, kadar in kdor v svojih križih in težavah ne zmore ali ne uspe prepoznati 

Božje bližine. Zato marsikoga njegovo trpljenje, težave in križi zlomijo ali pa se spreminjajo v pravo 

prekletstvo. Skratka, kadar v svojem trpljenju, križih in težavah prepoznamo Boga, bo prišel 

blagoslov, kadar ne, ostane samo trpljenje in križ.

V tej povezavi mi prihaja na misel tudi druga modrost: »Ni ljubezni brez trpljenja, trpljenje pa je 

lahko brez ljubezni«. Kdor torej resnično ljubi, bo naletel tudi na trpljenje, na križ. Ni pa še rečeno, 

NA KRIŽU VISI BOG
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da kdor trpi, tudi ljubi.

Za nami so velikonočni prazniki. Prav ti nas učijo, da ljubezni ni brez trpljenja, saj je Jezus Kristus, ki 

je imel neizmerno ljubezen, tudi neizmerno trpel. Toda, ker je v sebi nosil veliko ljubezen, ni ostalo 

le pri trpljenju, križu in grobu. Za velikim četrtkom, petkom in soboto je prišla velika noč, dan 

vstajenja.

Želim, da bi na naših križih vedno visel Bog.
                                          Branko Potočnik, g. župnik 

Vsak dan nam je podarjen od dobrega nebeškega Očeta. Vsak posebej se 

tega veselimo, se zahvaljujemo. Nekateri dnevi pa nas še posebej vabijo, da 

se ozremo na velika dela, ki jih je Bog storil za nas. To so naši prazniki.

Največji krščanski praznik je VELIKA NOČ, dan Gospodovega vstajenja. Nanj 

nas pripravlja postni čas.

Takrat še posebej premišljujemo, kaj je Gospod Jezus storil za nas in za naše 

odrešenje. Posebej nam k tem pomaga premišljevanje križevega pota. 

Skoraj v vsaki cerkvi je 14 podob, ki prikazujejo nekatere prizore 

Gospodovega trpljenja. Kadar ste se peljali skozi Podbrezje, ste opazili na 

gričku obzidje, sredi obzidja cerkev, ob zidu pa kapelice, kjer so naslikane postaje križevega pota. 

Kraju pravijo Tabor. Za tem obzidjem so Turki, ki so prihajali semkaj ropat, mnogokrat odpeljali 

mlade fante in dekleta v suženjstvo. Moški so se branili, otroci in žene pa so zaupno molili za Božjo 

pomoč. Tu se sedaj na postne nedelje popoldan zberejo mnogi romarji iz okolice k molitvi 

križevega pota in k sveti daritvi. Počastijo trpečega Gospoda in zaupno molijo za mir, ki ga svet tudi 

danes tako zelo potrebuje. Molijo za spravo in lepo medsebojno razumevanje. Že Izraelci v Stari 

zavezi so molil: »Gospod blagoslavlja le tam, kjer je sloga.«.

V vsaki župniji obhajamo VELIKI TEDEN. Zakaj pravimo tem dnem veliki teden? Saj ni nič daljši od 

drugih, prinaša pa tako lepo sporočilo o našem odrešenju.

Na VELIKI ČETRTEK obhajamo sveto mašo Gospodove večerje. Še posebno se zahvalimo za dar 

svete maše, pa tudi za to, da je njegovo Rešnje Telo vedno med nami. Kolikšna milost, da imamo v 

našem domu vsak dan priliko prejeti Gospodovo Telo. Po sveti maši bo Najsvetejše še nekaj časa 

izpostavljeno v čaščenje.

Na VELIKI PETEK je prav, da se zares postimo ob spominu na trpečega Gospoda. Predvsem pa se 
potrudimo za tihoto in zbranost. Kakor vsak petek, na ta dan molimo sveti križev pot.

O VELIKI NOČI: »POJDI NA GOLGOTO«
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Na VELIKO SOBOTO v tihi zbranosti molimo ob božjem grobu. Pri nas na Slovenskem še posebej 

lepo pripravimo velikonočna jedila in jih prinesemo k žegnu. Tako bo zajtrk na veliko nedeljo še 

posebej prazničen. Vsi imamo gotovo v najlepšem spominu velikonočno procesijo in slovesne 

velikonočne pesmi.

Sveta maša skupaj z bolniškim maziljenjem. 

Doma smo rekli: »Na veliko nedeljo najprej pri Gospodovi mizi v cerkvi, potem pa doma jemo 

žegen.« Tako bo praznik zares lep!

Na velikonočni ponedeljek pa pot pod noge pa v Emavs. Kakor sta učenca spoznala vstalega 

Gospoda na poti, tako ga tudi mi počastimo na kaki bližnji božji poti. Od nas smo na veliko nedeljo 

popoldan, kasneje pa, ko je bil velikonočni ponedeljek dela prost dan, mladi šli na dve in pol uro 

oddaljeno goro svetega Miklavža nad Moravčami ali pa na Limbarsko goro. Mnogi pa k svetemu 

Primožu nad Kamnikom.

Kaj bi bilo naše leto brez praznikov, brez druženja,brez skupnega veselja?

Pesnika Simona Gregorčiča je bolela zapostavljenost našega naroda pod Avstrijci, ogroženost pred 

zemlje lačnimi Italijani. Uporabil je motiv pepelnjenja, pepelnično sredo in praznik vstajenja. Ta 

nas spomni, da je Bog vedno z nami. Pesem v Pepelnični noči pesnik zaključi: »Slovan, tvoj je 

vstajenja dan!«.

Anton Vidmar, stanovalec 
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Predstavljam vam dva 

zakonska para, ki si 

z a s l u ž i t a  n a š o  

pozornost. Gre za dve 

ženi, ki sta bolezen 

svojega moža sprejeli z 

voljo in močjo in tudi z 

ljubeznijo. Hkrati pa 

gre za dva dobra moža, 

kot sta ju opisali ga. Albina in ga. Marija. 

G. Miloš skupaj z ženo na hčerini poroki.

Z vnukinjo na Triglavu. 

KO GRE ŽIVLJENJE SVOJO POT

Zakonca RISTIČ

G. Miloš je bil rojen v Bosni, svoje otroštvo je 

preživel v družini z devetimi otroki. Živeli so v 

vasi Bučinja. 

V Slovenijo je prišel službovat kot policaj. Delal 

je v Naklem, Kranju ter na Bohinjski Bistrici. Z 

ženo sta se spoznala leta 1958, ko je prišel na 

obisk k sorodnikom na Brod. Pri sosednji hiši je 

spoznal Albino, s katero sta se leto kasneje 

poročila. Po poroki sta nekaj časa živela na 

Brodu, kmalu pa sta se preselila v svoje 

stanovanje na Bohinjsko Bistrico. V zakonu sta 

se jima rodili dve hčerki Zlata in Jelka. 

Poleg svoje družine je gojil še močno ljubezen 

do hribov. Kot policist je službeno hodil po 

hribih in obiskoval koče. Ko sta se z ženo 

spoznavala, je okoliške hribe in gore poznal že 

bolje kot Albina, ki je bila iz Bohinja doma. Bil je 

tudi gorski reševalec. 

Ker je tudi Albina rada hodila v hribe, sta s 

prakso nadaljevala. Sama, s hčerkama ter 

kasneje z vnuki sta prehodila vse hribe v 

Sloveniji. Večkrat sta bila na Triglavu. Po hribih 

sta hodila tudi s Planinsko sekcijo Lip-a, skupaj 

so šli tudi izven meja. Tako sta bila na Montažu, 

ki je za Triglavom drugi najvišji vrh v Julijskih 

Alpah. Dostop do njega je iz Italije. Tja sta 

priplezala oba z ženo. Šla sta tudi na Veliki Klek 

oz. Grossglockner, ki je za Mont Blancom drugi 

najvišji vrh v Alpah. Tja je g. Miloš na vrh splezal 

sam, žena pa je počakala malo pod vrhom. 

Poleg hribolazenja se je g. Miloš veliko ukvarjal 

s smučanjem in tekom na smučeh. Osem let 

pred upokojitvijo je bil v službi premeščen na 

mejo na Karavanke, kjer je bil vodja izmene. 

Tam je potem dočakal upokojitev. Po njej je bil 
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na Vodnikovi koči za gospodarja. Vztrajal je 24 

let.

Z ženo sta vsako leto šla na morje in v toplice. 

Skupaj sta preživela lepo življenje in znala 

izkoristiti proste trenutke. Danes imata že 5 

vnukov in 3 pravnuke, od katerih je najmlajši 

star 5 mesecev. 

Leta 2003 je g. Albin doživel nesrečo, zbil ga je 

avto. Takrat je dobil poškodbe glave in 

hrbtenice. Leta 2009 pa se je začela resneje 

kazati tudi bolezen demence. Sčasoma ni več 

zmogel sam poskrbeti zase, zato je njegova 

žena vestno skrbela zanj ter ga povsod 

spremljala. Zaradi napredovanja bolezni je v 

lanskem letu prišel v naš Dom.  

Od sprejema v Dom dalje g. Miloša žena Albina 

redno obiskuje. Lepo je videti, ko pride ponj in 

ga z vozičkom odpelje ven, na svež zrak. Tam 

lahko uživata v naravi ter od daleč občudujeta 

hribe, ki sta jih nekoč, v najbolj aktivni dobi 

svojega življenja, tudi obiskala. 

Živita v prijetni hiški v Stari Fužini, ravno toliko 

na bregu, da imata lep razgled na reko in vas 

Zakonca DEBEVEC

okoli nje. V tej hiški se je rodila in preživela 

svoje otroštvo Marija. Hodila je v šolo in se 

izučila za učiteljico. V šoli v Ambrusu je delala 

šest let, učila je otroke do 4. razreda. V 

Ambrusu je spoznala Jožeta. Tam je bil 

zaposleni pri policiji. Ni imel sorodnikov, saj je 

vse izgubil v vojni. Ko se je v kraju z njim 

srečevala, ji je postal všeč. Bil je namreč 

postaven fant. Tudi ona je bila njemu všeč in 

tako sta postala par in se čez nekaj časa 

poročila. 

Ko so prišli otroci, je Marija službo pustila in 

doma skrbela za otroke. Imela sta enega fanta 

in tri punce. Z družino so se kar precej selili: 

nekaj časa so tako živeli v Beogradu, pa potem 

na Bledu, v Bohinju, Kranjski Gori in spet nazaj 

v Bohinju. 

Kot starša sta morala preživeti dve tragediji: pri 

treh letih je umrla njuna hčerka, pri 32 letih pa 

še ena hčerka. Takrat sta tudi onadva veliko 

pomagala in skrbela za tri vnuke, ki so mladi 

izgubili mamo. 

Marija pove, da imata pridne otroke in tudi 

vnuke. Še vedno se radi in redno obiskujejo. 

Skupaj praznujejo praznike in rojstne dneve. 

Na enem od domačih praznovanj, pred 13 leti, 

pa je g. Jožeta prizadela kap. Kljub rehabilitaciji 

je od takrat nepokreten in ne more govoriti. 

Kot že prej, so se v družini tudi tega problema 

lotili z veliko volje in pozitivnim pristopom. 

Priskrbeli so si potrebno opremo ter se naučili 

nege nepokretne osebe. 

Danes tako Marija že trinajsto leto skrbi za 

svojega moža, pri tem pa ji pomagata njena 

otroka in tudi vnuki. Čeprav je skrb za 

nepokretnega človeka zahtevna, Marija pravi, 

da ji ni nič žal, da se je tako odločila. Jože je bil in 

 



je še vedno dober mož. Pogreša pa pogovor z 

njim. Jože ne more govoriti, se pa odziva in 

pokaže s kretnjami ali godrnjanjem kakšno 

stvar ali željo. Imata reden dnevni urnik, ob 

točnih urah sledijo vstajanje, zajtrk, malica, 

počitek in tako naprej. G. Jože se je na takšen 

urnik tako navadil, da svojo ženo že malo prej 

opozori, da bo potrebno pripraviti npr. kosilo. 

Kadar je pokonci, rad pogleda televizijo. 

Opazuje dogajanje okoli sebe in se nanj tudi 

odziva. Go. Marija je povedala, da se je enkrat 

odpravljala na sestanek, pri tem pa je imela 

narobe obrnjen ovratnik. G. Jože je to opazil in 

jo s kazanjem in glasovi opozoril, naj se 

pravilno uredi za med ljudi. Gleda tudi skozi 

okno. Pri tem opazi, kadar se kakšna žival pase 

na robu gozda. Ni čudno, saj je bil včasih lovec. 

Kaže, da mu je dober vid še ostal od takrat.  

Zakonca Debevec sta zakonca, ki se res držita 

poročne obljube: »v dobrem in slabem«. Je pa 

tako, da kadar človek gleda na življenje z 

optimizmom in dobro voljo, tako kot ga. 

Marija, je vse lažje in tudi tisto »slabo« v 

življenju izgubi na veljavi. 

Zapisala: Alenka Zorč, socialna delavka

Joštova Tilka z Broda. 

Še danes to s ponosom 

pove, saj je bila rojena 

na Brodu v Spodnji 

Bohinjski dolini. Imela 

je še dve sestri in brata.  

Danes sta ostali samo 

še ona in ena sestra. 

KOŠNIK TILKA
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Oče je bil ubit med 2. svetovno vojno in mama 

je ostala sama z otroki. Svojih otroških let se 

spominja s solzami v očeh. Bilo je lepo, čeprav 

so živeli v strogem in trdo delali. Za zabavo ni 

bilo časa. Kot vsak otrok pa sem bila tudi jaz kar 

precej "namahana", pravi Tilka in se smeji. Ko 

je bila stara malo čez dvajset let, se je poročila 

na Kamnje h Košniku. Svoje poroke se še dobro 

spominja, še posebej pa ohceti, za katero se je 

njena mama še posebej potrudila, ker je šla 

Tilka prva od doma. »Bilo je veliko ljudi, vsi 

sosedje so prišli in res je bilo lepo«, se zamisli 

Tilka nekam v preteklost. Z možem Jožem 

imata tri otroke  hčerko, ki živi v Ljubljani in dva 

sinova. Mož je žal že umrl, ampak družina je 

rasla, tako da ima poleg vnukov Tilka danes 

tudi že štiri pravnuke. "Pa zdej bo kmal še 

eden", pove Tilka, ki ne more skriti, kako 

ponosna je nanje.

 

Go. Tilka s sinom Bojanom na praznovanju 80 letnice

Njen mož je delal na smučišču Vogel, doma pa 

sta imela še manjšo kmetijo. Ob vsem delu in 

treh otrocih dela res ni zmanjkalo. Pa takrat še 

ni bilo vseh teh modernih pripomočkov. »Še 
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likalnika na elektriko ni bilo, a si predstavljaš, 

kako je to zgledalo,« mi pravi Tilka. Živali je 

imela vedno rada in v hlevu je bilo vedno kaj 

privezano, razen v zadnjem času, ko je 

oslabela, je imela samo še kokoši.

V zadnjem času in po ponovnem padcu je 

oslabela in ni več mogla ostati doma, tako da je 

prišla v naš dom, kjer je marca praznovala 

svojih osemdeset let. Živo se še spominja svoje 

sedemdesetletnice, ki so jo praznovali pri sinu 

Jožu in zbrala se je vsa družina. »Prav lepo je 

bilo«, pravi Tilka. Selitev v dom jo je sprva 

nekoliko zbegala, zdaj pa pravi, da je zelo 

zadovoljna in da se ima dobro. »Tukaj se vedno 

kaj dogaja«, pravi Tilka ampak jaz sem včasih 

zadovoljna tudi takrat, ko samo gledam skozi 

okno in premišljujem vse sorte. Z veseljem se 

spominjam stvari za nazaj. »Bilo je veliko 

lepega, pa tudi hudega, ampak še dobro, da 

sem slabe stvari v glavnem pozabila«, se smeji 

Tilka.

Torta za 80 let. 

S sosedi se je vedno dobro razumela. Spodaj 

podpisana lahko povem, da smo s Tilko 

sosedje na Kamnjah in da jo sosedje pogrešajo 

in zato tudi večkrat obiščejo v Domu. Tudi v 

Domu imamo Tilko prav radi, saj rada 

poklepeta in omizje kar zaživi, kadar se jim 

pridruži. Sama pa se Tilke spominjam, ko je 

večkrat prišla in smo posedeli in kaj 

pomodrovali na klopi za našo hišo. Večkrat je 

rekla: »Ah, ti si še mlada, vse je še pred tabo.« 

Ampak tudi mi gremo že počasi za Tilko in samo 

upamo lahko, da bomo starost jemali s tako 

mero humorja in dobrovoljnosti, kot to počne 

Tilka. 

Zapisala: Bernarda Markelj, fizioterapevtka

Milena pri svojem delu. 

 

Pa vse najboljše Tilka za osemdeset let!

INTEVJU Z MILENO KOCJANC

1. Milena, v Domu opravljaš delo čistilke. Kako 

bi sama opisala svoje delo?
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Moje delo se ponavlja. Dela je vsak dan dovolj. 

Zjutraj pridem v službo ob pol šestih in začnem 

pospravljati: naprej očistim fizioterapijo, nato 

grem v pisarne, v avlo, ambulanto, in delovno 

terapijo. Potem je potrebno očistiti vse 

hodnike, stopnišča, oddelčne jedilnice ter 

varovani oddelek. Potrebno je Dom prezračiti, 

razkužiti vse kljuke. Počistiti vse wc-je.  Potem 

pa so še dela, ki pridejo na vrsto enkrat 

tedensko: skrb za rože, temeljito čiščenje 

jedilnice in stolov, čiščenje oken, kapele, kleti, 

razkuževanje kljuk v sobah stanovalcev in 

njihovih wc-jih. Pri delu uporabljam stroj, ki ga 

tudi redno čistim. Verjetno bi se našlo še kaj, 

česar nisem naštela. 

Zelo mi je v pomoč stroj za mokro čiščenje tal. 
Le zelo ropota, če bi bil malo manj glasen, bi 
bilo delo z njim še boljše.  

 

Milena v otroškem gugalniku. 

2. Če bi mogla, bi kaj spremenila na svojem 

delovnem mestu?

3. Da ne bova govorili samo o delu, nam lahko 

poveš, kje in kako si preživljala svoje otroštvo?

Otroštvo sem preživela pod Studorom. Skupaj 

s starejšim bratom in drugimi otroki smo se 

imeli lepo in se šli razne otroške igre, npr. 

kamenčke delit, pa ristanc. Če smo našli kakšno 

mrtvo živalco, smo ji pripravili pogreb. Nismo 

imeli igrač, pa smo se vseeno znali igrati. 

 

Takrat se ukvarjam z rožami in delam na njivi. 

To mi je v veselje in sprostitev. 

Kadar pride moj vnuk Žiga na obisk, ki je sedaj 

star dve leti in pol. 

Kar veliko sveta sem videla, ko smo s folkloro 

hodili na izlete. Povsod se mi je zdelo lepo, 
ampak doma je pa najlepše.  Posebej sem si 
zapomnila potovanje po Albani j i  in  
Makedoniji. 

To je bil zame čisto drug svet, presenetile so me 

smeti, ki smo jih vsepovsod videli polno. 

Zanimivo je bilo na Oktoberfestu. To je bilo pa 

spet drugače. 

Teh krajev je še veliko. Je pa tako, da hodimo po 

svetu, pa nismo še niti dobro spoznali Bohinja. 

Recimo, na Žlanu še nikoli nisem bila, pa je v 

Bohinju. 

Potem bi si zaželela še tri vnuke. 

4. Kaj pa rada počneš v svojem prostem času?

5. Kaj te spravi v dobro voljo oz. ti polepša dan?

6. Če se spomniš na svoje počitnice, kateri lepo 

preživeti dopust ti najprej pride na misel?

7. Ali je kakšen kraj, kjer še nisi bila, pa bi ga 

rada videla?

8. Pa še malo za hec. Predstavljaj si, da bi ti 

dobra vila uresničila tri želje.  Katere želje bi si 

zaželela?
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vse že "pridno" raste

Milena, hvala ker si si vzela čas in odgovorila na 

vprašanja. 

Alenka Zorč, socialna delavka

Zaposleni v katoliškem 

domu v župniji Dolnji 

Logatec so v torek, 15. 

januarja 2013, prišli 

nastopat v naš Dom s 

predstavo Ženitev.  

K l j u b  m o č n e m u  

sneženju so srečno 

prišli v Bohinj. Skupaj  

nas je obiskalo devet zaposlenih in tri 

stanovalke. Po predstavi so si ogledali naš Dom 

in spominsko razstavo o Janku Ravniku. 

V župniji Dolnji Logatec je bil leta 1991 zgrajen 

prvi katoliški vrtec in dom za bolne in ostarele. 

Tako so leta 2001 praznovali že 20. obletnico 

Doma Marije in Marte.

Zahvaljujemo se vsem nastopajočim in ge. 

Leonidi Župančič, namestnici direktorja za 

področje zdravstvene nege, da so nas obiskali 

in polepšali januarsko dopoldne. Nekaj vtisov 

o prestavi pa so povedali stanovalci v 

naslednjih besedah.

Štefanija Žerovec:

»Predstava mi je bila zelo všeč, ker so prikazali 

nekdanje vasovanje. Fantje so prišli ponoči z 

lojtro, ki so jo postavili pod okno dekleta in 

trkali. Trkali so toliko časa, dokler ni odprla. 

Zgodilo pa se je tudi, da je prej prišel dekletov 

oče in vasovalca odpodil. Dekle je pa seveda 

GOSTOVANJE ZAPOSLENIH IZ DOMA 
MARIJE IN MARTE V DOMU SV. 

MARTINA

Štefanija Žerovec:

okregal. Spomnila sem se svoje mladosti. 

Takrat so fantje hodili pod okno pet.«

Jože Škantar:
»Predstava mi je bila všeč, ker je prikazala stare 
kmečke običaje. Vse je bilo dobro. Ob prizorih 
sem se iz srca nasmejal. Lestev me je 
spominjala na čase, ko smo fantje vasovali. Na 
koncu so me navdušili zvoki harmonike.«

Zapisala: Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

V torek, 15.1.2013 je 

avla našega Doma 

postala gledališki oder 

in gledališka dvorana. 

O b i s k a l i  s o  n a s  

zaposleni  iz Doma 

Marije in Marte iz 

Logatca. Popestrili in 

obogatili so nam ta dan 

z zelo zanimivo in izvrstno izvedeno predstavo. 

Kratka vsebina je naslednja: Gruntarjeva hči 

Neža in bajtarjev sin Martin se imata rada in 

želita to ljubezen obogatiti s poroko. Nežin oče 

je zelo nezadovoljen s hčerkino željo in noče 

sploh nič slišati, da bi se Neža poročila z 

Martinom, češ, da ta ni primerna za njenega 

ženina, ker je preveč reven. Martinov oče je 

užaljen, ker ga gruntar daje v nič in pove, da 

ima tudi on nekaj zemlje, predvsem pa, da je 

njegov sin Martin zelo delaven in pošten fant. 

Gledališki oder je imel vsebini primerno sceno. 

Podeželska vas z gruntarjevo hišo, kjer so bile 

GLEDALIŠKA IGRA V ZAVODU SV. 
MARTINA

Jože Škantar:
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pod oknom Nežine sobe prislonjene lestve, da 

je Martin lahko šel vasovat k svoji Nežici. Drevo 

pred hišo, pod njim na tleh nekaj jabolk, ki 

pomenijo jesenski čas, v sredi vasi gostilna, na 

desni strani gruntarjeva bajta. Celoten oder so 

zapolnjevali igralci: oba očeta, zaljubljenca, 

vaščani in vaška klepetulja, vsi v primernih 

oblačilih in privrženci mlademu paru. Z daljšim 

zagovarjanjem svojega mnenja je končno 

prišlo do sporazuma obeh ženinov. Podala sta 

si roki, nazdravila zaljubljencema in vsem 

vaščanom. Zadonela je harmonika in s plesom 

polke in valčka nastopajočih v igri je bila 

predstava zaključena. Gledalci so navdušeno 

zaploskali, saj so zaposleni  v Domu v Logatcu 

odigrali svoje vloge, kot da bi imeli diplome 

igralske akademije. 

Igra Ženitev v izvedbi zaposlenih iz Doma Marte in 

Marije iz Logatca

Zahvalili smo se jim z željo, da bi še prišli in nam 

s podobno predstavo lepšali naše bivanje v 

Domu. 

Milan Gunde, stanovalec

PREDSTAVITEV FILMA O KRSTENICI

Triglavski narodni park 

in Inštitut za slovensko 

narodopisje  ZRC SAZU 

s t a  v  č e t r t e k ,  7 .  

f e b r u a r j a  2 0 1 3  

predstavila v naši avli 

dokumentarni film z 

naslovom Visokogorska 

planina Krstenica. 

Planina Krstenica je druga najvišja ležeča še 

delujoča planina v Julijskih Alpah in ena izmed 

redkih bohinjskih planin, v kateri sta se zaradi 

prizadevanja posameznikov iz agrarnih 

skupnosti Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje 

in Koprivnik, kljub občasni nenaklonjenosti 

družbenim in gospodarskim okoliščinam, 

ohranili visokogorska paša živine in predelava 

mleka v srenjski obliki. Video dokumentacija 

življenja v planini je nastala v okviru priprave 

Registra žive kulturne dediščine Slovenije, ki ga 

je do leta 2011 koordiniral Inštitut za slovensko 

narodop is je  SRC  SAZU in  v  okv i ru  

mednarodnega projekta Etnofolk. 

Vsebina filma: Domačini zgoraj navedenih 

bohinjskih vasi so pripravili živino za prevoz na 

planino. V posebnih, za prevoz živine 

namenjenih prikolicah, jo z avtomobili po zelo 

slabih gorskih poteh pripeljejo na planino. 

Krave in zlasti telički so se kar malo upirali 

zapustiti svoje »dolinsko domovanje«. 

Potrebno je bilo uporabiti tudi nekaj prisile, da 

so jih namestili v prikolice. Tudi po prihodu na 

Krstenico, je bilo potrebno primerno 

potrpljenje prevoznikov, da so jih raztovorili in 

namestili v planinske hleve. 
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Film pokaže pašo in veselje nekaj otrok na paši, 

oziroma po končani paši usmerjanje živine v 

hleve. Krava vodnica je imela primerno glasen 

zvonec okoli vratu, da so ji živali lahko sledile. V 

hlevih je bila potem opravljena molža krav z 

modernimi pripomočki. Te so namestili na 

vimena in mleko je teklo v nameščene posode. 

To namolženo mleko so izlili v zelo velik 

bakreni kotel, pod katerim je bil ogenj, 

pripravljen iz posušenih dreves, požaganih na 

manjše klade, ki so jih razsekali na velikost, 

primerno za ogenj. Mleko v kotlu so 

kontrolirali s posebnim toplomerom in po 

potrebi dolivali hladno mleko. Ko je bilo mleko 

zrelo za izdelavo sira in surovega masla, so ga 

vzeli iz kotla s posebno tkanino, ki je 

prepuščala vodo. Zrelo mleko so položili na 

mizo. Tu so bili že pripravljeni kalupi, v katere 

so zelo močno stisnili snov, vzeto iz kotla. Ko je 

bila snov dovolj stisnjena, so kalupe odstranili 

in sir je bil pripravljen za zorenje. Iz nekaj 

odvzete snovi so naredili surovo maslo, na 

katerem je bil izoblikovan tudi emblem.

Stanovalci gledajo film o Krstenici.

Milan Gunde, stanovalec

NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE 
RADOVLJICA V NAŠEM DOMU

Program nastopa 31. 

januarja 2013 ob 10. 

uri, ko smo praznovali 

r o j s t n e  d n e v e  

stanovalcev, rojenih v 

j a n u a r j u ,  j e  b i l  

naslednji:

Glasbena pripravnica  

učenci 1. razreda OŠ 

Srednja vas:

 

* J. Bitenc: Dežek trka (petje)

* J. Bitenc: Muca mrmrmjavka (petje)

* J. Bitenc: Kuža Pazi (kljunasta flavta)

* L. Černej: Šolski zvonec (kljunasta flavta)

* Slov. ljudska: Abraham ima 7 sinov   

(kljunasta flavta)

Nato sta na kitaro zaigrali: 

* Iza Medja: Slov. ljudska: Čuk se je oženil ter 

* Sabina Zupanc: M. Carcassi: Allegretto.

Na harmonike so zaigrali: 

* Anže Markelj: Avsenik - Tam kjer murke 

cveto,

* Luka Kalita: J. Brahms - Madžarski ples in 

Avsenik - V prostem času 

* Aljaž Rožič:  Avsenik - Šoferska 
* Nejc Klinar: Avsenik - Kako lepo je biti 

muzikant 
* Beno Urh:  Kolz - Time machine 
* Skupina harmonik:  H. Mancini - Pink Panter
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Harmonikarji izvajajo Pink panterja. 

"Glasba pričenja tam, kjer končuje beseda." 
(Heinrich Heine) To je misel, ki so ji pritrdile 
tokratne slavljenke; Irena Peterlin, Marija 
Ambrožič, Ivanka Kavčič, Frančiška Učakar in 
Marija Medja. 

Zahvaljujemo se učencem, mentorjema  
Zoranu Kaličaninu in Tomažu Cilenšku ter 
pomočnici ravnatelja gospe Maji Gogala 
Dvoršak za njihov trud. 

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA SLAVČEK IZ LESC

Zabavo za rojstne 
dneve stanovalcev, ki 
so praznovali v aprilu, 
so popestrili pevci 
pevskega zbora Slavček 
iz Lesc. Sestavljajo ga 
č l a n i  D r u š t v a  
upokojencev Lesce. 
Pevski zbor deluje že 

dvajest let, od tega je večino časa živel brez 
imena, z letošnjim letom pa so se njegovi člani 
odločili, da se poimenujejo z imenom Slavček. 
Zbor šteje dvajset članov, od katerih jih je 
večina doma iz Lesc, nekateri pa prihajajo iz 
okolice. Od tega je dvanajst žensk in osem 
moških. V svojih vrstah imajo haromonikarja 
Francija Ažmana, dirigira Marička Legat, ki to 
delo opravlja že deset let. Dragica Porenta je 
odlična povezovalka, Anton Noč pa organizator 
nastopov. 

Mešani pevski zbor Slavček
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Harmonikar Franci Ažman

Vadijo enkrat tedensko, po potrebi pa se 

dobijo tudi dvakrat tedensko. Radi nastopajo, 

z veseljem so se odzvali tudi na naše vabilo. 

Radi pojejo izvirne domače pesmi, zapeti znajo 

pa tudi koroške pesmi.

Trenutno se pripravljajo na regijsko Gorenjsko 

srečanje na Brezjah, ki bo 18. maja 2013. 23. 

junija pa jih v graščini v Radovljici čaka nastop 

skupaj z oktetom Lip-a Bled. 

S svojim prelepim petjem so narisali nasmeh 

na usta in iskrice v očeh tako pri stanovalcih, 

kot tudi pri zaposlenih. Z veseljem jih bomo še 

kdaj povabili k nam.

Alenka Zorč, socialna delavka

PLJUČNICA

KAJ JO POVZROČA? 

Pljučnica je vnetje 

d r o b n i h  p l j u č n i h  

mešičkov (alveolov). 

Zaradi vnetja se v 

alveole izločata gnoj in 

tekočina. Kisik zato 

težje prehaja skozi 

stene teh pl jučnih 

mešičkov v kri. Vnetje 

običajno zajame le del pljučnega tkiva, v hujših 

oblikah pa obe pljučni krili. 

Pljučnica je navadno posledica okužbe z 

določenim mikrobom. Pogostejša je pri 

bolnikih s kronično obstruktivno pljučno 

boleznijo ali pljučnim rakom, razvije pa se 

lahko tudi kot zaplet pri nekaterih otroških 

boleznih, na primer oslovskem kašlju ali 

ošpicah. Najbolj so ogroženi dojenčki, starejši, 

bolniki s hudimi akutnimi obolenji in osebe s 

kroničnimi obolenji, na primer sladkorno ali 

srčno boleznijo. 

Pljučnica je pogostejša tudi pri ljudeh z 

oslabljeno imunostjo. Prav tako je pogostejša 

pri kadilcih, ljudeh, ki popijejo veliko alkohola, 

in pri podhranjenih. 

Večino pljučnic pri odraslih povzroča bakterija 

Streptococcus pneumoniae. Ta oblika se lahko 

razvije kot zaplet pri virusni okužbi zgornjih 

dihal, kot je prehlad. 

Pogosta povzročitelja pljučnic pri odraslih sta 

še bakteriji Haemophyllus influenzae in 
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Mycoplasma pneumoniae. Povzročijo jo lahko 

tudi virusi, ki sicer povzročajo gripo in norice. 

Bakterija Staphyloccocus aureus pogosto 

povzroča pljučnico pri bolnikih, ki se zdravijo v 

bolnišnici zaradi druge bolezni. Bakterija 

Legionella pneumophila povzroča pljučnico, ki 

ji pravimo legionarska bolezen. Redka oblika 

pljučnice, ki ji pravimo aspiracijska, je 

posledica nehotenega vdiha izbljuvkov ali 

hrane.

 

Simptomi bakterijske pljučnice se običajno 

razvijejo v nekaj urah in vključujejo: 

* kašelj z rjasto obarvanim ali krvavkastim 

izmečkom,

* bolečino v prsih, ki se stopnjuje ob globokem 

vdihu, zadihanost že v mirovanju, 

* visoko vročino, blodnjavost ali zmedenost.

Pri dojenčkih, majhnih otrocih in starejših 

ljudeh so lahko simptomi manj očitni. Pri 

majhnih otrocih se okužba pogosto začne z 

bruhanjem in visoko vročino, ki lahko povzroči 

vročinske krče. Pri starejših pa je včasih edini 

znak pljučnice napredujoča zmedenost.

»Vir: dr. Miriam Stoppard-Zdravstveni vodnik za vso 

družino«, prevod: Mateja Pirš, Barbara Krevel, Martin 

Kocjan, Sabina Lodrant, Senja Požar, Liza Grčar, 

Marjeta Koren, Mladinska knjiga Založba, leto objave 

22.02.2007.

Monika Polanc, vodja zdravstvene nege

KAKŠNI SO SIMPTOMI?

GERIATRIJA

Geriatr i ja

Gerontologija

 je  ve ja  
medicine, natančneje 
specializacija interne 
medicine, ki se ukvarja 
s  p r e u č e v a n j e m ,  
p r e p r e č e v a n j e m ,  
l a j š a n j e m  i n  
z d r a v l j e n j e m  
starostnih bolezni.  
Zdravnik-specialist, ki 

se ukvarja in proučuje področje geriatrije, je 
geriater.

 pa je veda, ki preučuje proces 

staranja in življenje starih ljudi. 

Zaradi neugodnih demografskih sprememb, ki  

smo jim priča tako v Sloveniji kot tudi v ostalem 

razvitem svetu, bo leta 2060 skoraj vsak tretji 

prebivalec Slovenije star 65 let ali več. Staranje 

populacije pa  prinaša tako na zdravstvenem 

kot tudi na socialnem področju dodatna 

finančna bremena in pritiske, katerih vpliv 

lahko do določene mere zmanjšamo z uvedbo 

primernih in dobro koordiniranih zdravstvenih 

in socialnih politik. Vse to so dejstva, ki jih je 

potrebno upoštevati  pri  načrtovanju 

zdravstvene ter socialne politike in zmogljivosti 

sistema zdravstvenega varstva v prihodnjih 

obdobjih.                

Prostor za fizioterapijo v Domu        
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INTERNISTIČNE BOLEZNI PRI STAROSTNIKIH 

Najpogostejše internistične bolezni v 

starosti:

bolezni dihal 

bolezni ožilja 

nevrološke bolezni 

presnovne bolezni

bolezni prebavil

bolezni sečil

S staranjem začnejo pešati različni organski 

sistemi, vendar pa je kljub temu možno 

ohranjati funkcionalno sposobnost. Pri 

starostnikih akutne bolezni ponavadi potekajo 

netipično, z nespecifičnimi simptomi, pogosto 

pa so jim pridružene tudi kronične bolezni. 

Zdravstveni delavci se moramo zato naučiti 

razlikovati med boleznijo in procesi staranja 

ter s svojim znanjem prispevati k čim bolj  

kvalitetnemu  preživljanju starosti ter lajšanju 

vseh bolezenskih stanj vsakega posameznika. 

Pri tem je pomembno, da posameznika 

obravnavamo holistično ( celostno ) ter v 

proces vključujemo tudi okolico. 

(pljučnice, embolije, rak, edemi),

(srčni infarkt, srčno popuščanje, 

srčne aritmije, anevrizme),

(možganska kap, omotica, 

vrtoglavica, delirij, demenca),

 (sladkorna bolezen),

 (gastro-intestinalne 

krvavitve, zapore črevesja),

 (pešanje ledvične funkcije, 

okužbe sečil, inkontinenca).

Geriatrija se kot posebna veja medicine 

ukvarja s proučevanjem, preprečevanjem, 

ugotavljanjem in zdravljenjem bolezni ali 

stanj, ki posameznike prizadevajo v tretjem 

življenjskem obdobju. Kot vsako drugo 

področje medicine pozna geriatrija posebej 

usmerjene raziskave, svojo preventivo, 

diagnostiko in terapijo. Kot vse druge 

medicinske stroke tudi geriatrija zdravstvene 

poklice na vseh stopnjah izobražuje v posebnih 

znanjih in spretnostih, ki so potrebna za 

zdravstveno delo s starimi ljudmi.

»Če nam uspe, da na staranje ne gledamo kot 

na propadanje telesa, temveč kot žetveni čas 

duše, bomo spoznali,  da je staranje lahko čas 

velike moči, pokončne drže in samozavesti."

Vir: Zbornik referatov: Medved Robert, Tičar 

Zdenka in Ramovš Jože (ured.) (2011). 

Geriatrija in zdravstvena gerontologija v 

slovenskem prostoru: problemska konferenca, 

Brdo, 15. septembra 2011: zbornik referatov. 

Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za 

gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 

Zbornik ima na voljo Ministrstvo za zdravje.

                                                                                               

Pripravila:  Saša Urh, varuhinja

Biosinhron terapija je 
kombinacija fizikalne in 
magnetne terapije. 
Traja 15 do 20 minut, 
opravljamo pa jo lahko 
sami enkrat ali večkrat 
dnevno. Je terapija, ki 
hkrati zagotavlja tri 
dejavnike: magnetno 
terapi jo,  ref leksno 
masažo in gibanje. 

Utripajoče magnetno polje motivira delovanje 
celic. Povečuje količino kisika v tkivu, izboljšuje 
prekrvavitev, pozitivno deluje na vegetativni 
živčni sistem, vzpostavlja energijsko 
ravnovesje in s tem ustvarja pogoje za 
okrevanje in regeneracijo organizma. Območje 

BIOSINHRON TERAPIJA V ZAVODU 
SVETEGA MARTINA  V BOHINJU

Magnetna terapija
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indikacij magnetne terapije je tako zelo široko, 
uporabimo pa jo lahko tudi kot preventivo, za 
sprostitev in krepitev imunskega sistema. 

Skupina stanovalcev vadi na Biosinhronu.

Refleksna masaža stopal in dlani je 
komplementarna medicinska metoda, ki 
učinkovito motivira delovanje notranjih 
organov, uporablja pa se tako v terapevtske 
kot sprostitvene namene. Temelji na 
spoznanju, da je stopalo oziroma dlan podoba 
celotnega telesa v malem - vsakemu organu ali 
delu telesa pripada določena refleksna točka.

J e  o s n o v a  z a  n o r m a l n o  d e l o v a n j e  
kardiovaskularnega sistema in pomaga pri 
rehabilitaciji organizma. Kadar smo gibalno 
omejeni, je odlična rešitev gibanje sede. Pri 
izvajanju terapije z BioSinhronom  je to 
»stepanje« - pritiskanje stopalk BioSinhrona s 
stopali ali dlanmi, ki aktivira mišice nog ali rok. 

V  našem domu  uporabljamo Biosinhron 

terapijo približno pol leta. Na prvi predstavitvi 

so bil i  nekateri navdušeni, nekateri 

nezaupljivi, danes pa je nezaupljivih že precej 

manj. Imamo tri skupine   v prvi so samostojni 

stanovalci, ki so najbolj redni udeleženci in na 

terapijo hodijo tudi ob vikendih. V drugi 

skupini so stanovalci, ki so slabše mobilni, so 

Refleksna masaža

Gibanje

na vozičku ali imajo takšne zdravstvene težave, 

da zaradi njih niso samostojni. V tretji skupini 

pa so stanovalci z varovanega oddelka. 

Stanovalci radi obiskujejo terapijo, saj se poleg 

koristnih terapevtskih učinkov razvijajo 

prijateljstva, zanimivi pogovori, včasih pa se 

tudi pošalimo in naredimo tematski dan  npr. 

dan vicev, ko mora vsak povedati šalo, ali pa 

dan različnih nogavic…..

Jože Š. - terapija na moje noge zelo dobro 

vpliva, noge so bolj gibljive, pa tudi nasploh se 

bolje počutim. Opažam tudi, da lažje hodim.

Anton V. - rad hodim na to terapijo, ker se 

razgibam in se čutim nekako bolj živ. Ob 

gibanju čutim vse sklepe v nogah.

Milena P. - po gibanju me bolijo mišice goleni. 

Rada pridem, ker se razgibam, ker je dobra 

družba in razgibamo tudi jezik in možgane.

Marija Č. - po gibanju se počutim zelo dobro, 

imam mehka stopala in gležnje. V skupini smo 

postali že pravi prijatelji.

Ivanka H. - vedno sem rada telovadila in vsake 

telovadbe, ki jo Dom organizira, se z veseljem 

udeležim. Bolje se počutim in s tem koristim 

svojemu zdravju.

Jožica V. - glede terapije z Biosinhronom 

nimam nobenega pravega občutka. Nimam 

občutka, da mi koristi, ampak tudi škoduje mi 

ne. 

Zapisala: Bernarda Markelj, fizioterapevtka

Mnenja naših stanovalcev
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MALO ZA HEC …..

Komu pripadajo stopala? S črto poveži 

pravilne pare!

1  A     Vrtačnik Jožica

    

2 B    Vidmar Anton

3 C    Pintar Milena

4 D    Hansal Ivanka

5 E   Čas Marija

6 F  Bešter Frančiška

REŠITEV: Pravilni pari: 1D, 2E, 3B, 4F, 5A, 6C

KRAJ, KJER ŠUMI ZAVRŠNICA

Tokrat vam bom v 

prostoru, namenjenem 

za opise krajev, planin 

in drugih lepot naše 

Slovenije opisala kraj, 

kamor sem se sama 

p r e s e l i l a .  T o  j e  

Zabreznica, kraj pod 

Sto lom,  k i  sodi  v  

Občino Žirovnica. 

Karavanke so najdaljše slovensko pogorje. 

Slemena Karavank z najvišjim vrhom 2236 m 

visokim Stolom, se raztezajo 120 km daleč od 

Tržiča do Slovenj Gradca.

Osrednji del Karavank, z očakom Stolom, leži v 

Občini Žirovnica. Občina Ţirovnica sicer ni 

velika, a prav po zaslugi goratega dela meri v 
2celoti 42,6 km . Gorati del poteka po avstrijsko  

slovenski meji.

Najvišji vrh v Karavankah  Stol leži v naši vasi. 

Zaradi odprtih obzorij slovi po lepem razgledu. 

Pogled nanj pa razodeva lepo oblikovano 

zvonasto goro.

Stol je zelo obljudena gora. Obkroža ga venec 

koč. Kraljica med njimi je Prešernova koča na 

Malem Stolu. Naslednji dvatisočak v Stolovi 

skupni je Begunjščica s svojimi 2060 metri, ki se 

imenuje po vasi Begunje. Kot vsaka poštena 

karavanška gora, je tudi Begunjščica pravi 

masiv in ne samo vrh.  Vsi mislijo, da je vzpon 

na to goro lahka tura, pa vendar privlačno 

cvetje marsikoga zanese v strmine ali spomladi 

zaradi spolzke podlage v zasnežene žlebove. 
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Vsaka hiša v vasi je imela svoje čase staro hišno 
ime, ki običajno ni imelo nobene zveze s 
priimkom ljudi, ki so v njej živeli. Ta imena so se 
posamezne hiše držale tudi več stoletij, čeprav 
so se v njej prebivalci menjali. V vaseh pod 
Stolom pa so bili poleg domačih hišnih imen 
živi tudi vzdevki za prebivalce posameznih 
vasi. 

 so bili Žabarji, zaradi množice 

žab v močvirni okolici. 

 so bili Šurkarji, ker so imeli v kmečkih 

prostorih, posebno v črnih kuhinjah obilo 

ščurkov.

 so bili Kračmani. Stranski oltar v cerkvi 

na Selu je namreč posvečen svetniku sv. 

Antonu Puščavniku, ki je zaščitnik prašičev in 

so mu ljudje rekli kar Anton Kračman. 

 so bili Puntarji, ker so se 

zelo upirali gradnji cerkve na Breznici.

so bili Čivkarji, ker so 

med gradnjo cerkve delavcem nosile hrano in 

tudi pri delu so jim pomagale predvsem 

ženske.

 so bili Putriharji, saj so med 

gradnjo cerkve skrbeli za pijačo, ki so jo nosili v 

putrihih iz lesa. 

 so bili Koretarji, ker so hrano in druge 

potrebne stvari za gradnjo vozili v koretah.

STUDENČICE:

VRBA:

SELO:

RODINE in SMOKUČ:

DOSLOVČE in BREZNICA: 

ZABREZNICA:

BREG:

ŽIROVNICA:

O POPOTOVANJU PO ŠVICI

 so bili Kašarji ali Cokvarji, ker so 

pogosto kuhali kašo in izdelovali lesene cokle.

Večina imen je povezana z gradnjo nove cerkve 

na Breznici. Pri gradnji so pomagali s hrano, 

pijačo in delom prebivalci vseh vasi, razen 

Rodin in Smokuča. 

 

Jana Urbanc, srednja medicinska sestra

V marcu je Tina Bijol, doma iz Bohinjske 

Bistrice, v naš Dom prišla predstavit Švico, 

kamor je potovala in si jo ogledala. Poslala nam 

je še svoj prispevek o svojem potovanju: 

Pa smo le dočakali naš izlet v Švico z 

Ledeniškim ekspresom. 

Dolina Aoste v Italiji ima v severnem delu 

najlažji prehod v dolino Inna in naprej proti 

Nemčiji. Zato bi ji lahko rekli dolina gradov: 

Castel Dante pri Roveretu, grad Roncolo pri 

Bolzanu in še vsaj trije neimenovani nas 

motrijo z nedostopnih pečin…Val Venosta - 

Vinschgau, ki pridela 1/3 jabolk na svetovnem 

trgu. 
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Prvič se ustavimo v Musteiru, da si ogledamo 

samostan, ki ga je v 8. stoletju ustanovil Karel 

Prvi (nemški cesar) kot samostan za menihe. 

Od 12. stoletja v njem prebivajo nune. V delu, 

ki je odprt za javnost, si ogledamo (pra) 

zgodovinske zbirke, celice posameznih nun, 

skupno zimsko spalnico opaženo z lesom in 

zimsko kapelo s strešnim oknom, ki privablja 

sončne žarke tudi v večjo cerkev.

Čez prelaz Pass dal Fuorn  Ofen pass 2149m se 

ob divjem kanjonu reke Fuorn spustimo v 

dolino Inna. 

V Zernezu nas pričaka odlična večerja - 

pečenka in krompir! Ampak pozor! Solato je 

treba pojesti pred glavno jedjo! In ne poznajo 

zobotrebcev!? 

Drugo jutro se odpeljemo v Saint Moritz, 

najbolj znano švicarsko letovišče. Mineralni 

vrelci so poznani že vsaj 3000 let. Po hitrem 

ogledu se vkrcamo na naš Ledeniški ekspress. 

Med Saint Moritzem in Zermattom je 270 km, 

291 mostov in 91 predorov. Med postajama 

Preda in Bergun se na zelo kratki razdalji spusti 

za 400 m v treh spiralnih predorih. 

Popoldne po večurni vožnji z vlakom izstopimo 

v Zermattu 1616 m. Zaradi omejitev teže 

prtjlage (možno za doplačilo) so se kovčki 

pripeljali z avtobusom iz Saint Moritza, čez 

prelaz Furka, do Tascha. Tu sta jih morala naša 

šoferja preložiti na vlak in potem še z vlaka do 

našega hotela. Tasch je namreč zadnje mesto, 

dostopno z motornim vozilom. Vsi obiskovalci 

višjega sveta se proti Zermattu lahko podajo 

peš, s kolesi ali z vlakom. V Zermattu so 

dovoljena samo vozila na akumulatorske 

baterije. 

Vreme v višini se kuja in ne ponuja pravega 

razgleda. Ogledamo si glavno ulico z muzejem, 

cerkvijo in spomenikom prvopristopnikom na 

Matterhorn in ponesrečenemu glavnemu 

vodniku Michaelu Crozu. 

Drugo jutro vstanemo prezgodaj. Jedilnica še 

ni odprta, zato se usmerimo na ulico. Dan je 

presenetljivo  lepši! Hitimo do konca ulice, da 

ujamemo jutranjo zarjo na vzhodni steni 

Matterhorna. Božansko!

Jutranja zarja na Matterhornu. 

Pri zajtrku se že hvalimo s prelepimi 

fotografijami. Nekateri, še bolj zgodnji, so ujeli 

ožarjeno samo glavo gore Sfinge!

Pogled od Schwartz See iz Švice
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Komaj pričakamo odhod na gondolo, da si 

pobliže ogledamo svet gora nad Schwartz see 

jem 2816 m, Trockenes Steig 2939 m, Fugg in 

Malim Matterhornom 3820 m. V lepem 

vremenu naštejemo 14 štiritisočakov. 

Četrto jutro se odpeljemo po severni obali 

Firvaldstaedter See do mesteca Schwyza, po 

katerem je ime dobila današnja Švica. 

Ogledamo si Altdorf, mesto narodnega junaka 

Viliema Tella. Ker se je zameril predstavniku 

zemljiškega gospoda, je moral s samostrelom 

zbiti jabolko na sinovi glavi. Firvaldstaedter 

See ima obliko fjorda s strmimi obalami. Ko so 

ga hoteli odpeljati čez jezero v ječo, je nastal 

vihar, iz katerega se je edini rešil na kopno.

Naš obisk gre proti koncu in obrnemo se proti 

jugu. Malo pred predorom Saint Gotthard 

zavijemo v stransko dolino Reussa. Ta je znan 

po spomeniku (petemu  zadnjemu) ruskemu 

feldmaršalu in generalisimu Aleksandru 

Vasiljeviču Suvorovu (1729-1800). Leta 1799 je 

francosko Napoleonovo vojsko izrinil iz Padske 

nižine in jo prisilil k umiku v francoski del Alp. 

Edini general, ki ni nikoli izgubil nobene bitke.

In spet smo v Andermattu 1447 m. 

Prelaz Saint Gotthard  San Gottardo 2105 m je 

najbolj obremenjen švicarski prelaz. Ima dva 

železniška predora iz let 1905 in 1921, dolžine 

15 km. Zgradil ju je Giacomo Ceconi, 

podjetnik, tako kot Bohinjski predor. Ima še 

avtocestni predor dolžine 16,4 km in moderno 

hitro cesto čez prelaz. Stara tlakovana cesta 

čez prelaz je odprta samo podnevi, ponoči pa 

jo zaprejo za promet. Prve dni avgusta 2012 se 

je prvič popeljal vlak skozi najnovejši, 57 km 

dolg predor pod celotnim Saint Gotthardskim 

masivom med Airolom v dolini Ticina  južni 

portal in Zurichom  severni portal. 

Po jezeru Lugano poteka meja med Italijo in 

Švico. V zgornjem delu mesta je katedrala sv. 

Lovrenca iz 18. stoletja. Nižje ob jezeru pa še 

starejša cerkev Angelske Matere Božje iz 13. 

stoletja s freskami in naslikanim Kristusovim 

pasijonom. 

Vožnja proti domu se vleče. Vroče je in zeleno 

Švico zamenja presušena italijanska nižina. 

Avtobusna klima dela na polno. Ob 7.00 zvečer 

je še vedno čez 30 stopinj. 

Ob polnoči smo doma…

Tina Bijol, doma iz Bohinjske Bistrice

Pismonoša je hitel z brzojavko k predsedniku 

bohinjskega fantovskega društva. Na vso moč 

je gonil kolo, kajti vsebina brzojavke zanj ni bila 

več skrivnost. Že na pošti je pokukal, kaj piše v 

njej in tako je kot prvi Bohinjec zvedel, da bo 

čez nekaj dni njegov kraj priča pomembnim 

dogodkom. 

Izročil je brzojavko predsedniku, ta jo je prebral 

in kar verjeti ni mogel: »Bohinj bo v nedeljo, 20. 

oktobra 1935 obiskal cesar Abesinije (zdaj 

Etiopije) Haile Selassie. Prosimo Bohinjce, da 

ga slovesno sprejmejo pri opoldanskem vlaku. 

Stop«

CESAR HAILE SELASSIE NA OBISKU V 
BOHINJU
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Brzojavka: Visoki obisk prihaja

Brzojavka je bila sicer brez podpisa, toda - kdo 

bi se ob tako pomembni vsebini menil za 

nadrobnosti? Čez nekaj ur je ves Bohinj vedel, 

da pride v nedeljo k njim na obisk visoki gost iz 

Afrike, cesar Abesinije Haile Selassie. Tako je 

napočila tista tako pričakovana nedelja. 

Bohinjci so želeli, da bi bil obisk nadvse 

slovesen, zato so se domenili, da bodo ob 

cesarjevi navzočnosti razvili tudi fantovski 

prapor. Kmalu dopoldne so se ob železniški 

postaji na Bohinjski Bistrici začele zbirati 

množice ljudi. Prišli so gostje iz Žirovnice, z 

Jesenic, z Bleda, pol Gorenjske je želelo 

pozdraviti abesinskega cesarja, kajti novica se 

je hitro razširila. Pol ure pred prihodom vlaka 

so bile bohinjske hiše prazne, pred železniško 

postajo so se gnetli otroci, ki so komaj dobro 

shodili, prav tako pa tudi starci, ki jih noge niso 

držale in so si zato pomagali s palico. V prvih 

vrstah so stali predstavniki fantovskega 

društva, belo oblečene deklice so pričakovale 

gosta s šopki, šolski pevski zbor je nekaj dni 

vadil pesmi, ki naj bi jih zapel cesarju, godba na 

pihala si je po gostilnah že od zgodnjega jutra 

nabirala sapo, da bi se pred gostom postavila.

Cesar Haile Sasaile na obisku v Bohinju

Sprejem, kakršnega Bohinj ne pomni In 

končno! V daljavi je zapiskal vlak, nekaj minut 

pozneje pa je že prisopihal na postajo. Na 

vagonu prvega razreda se je odprlo okno in 

cesar je pomahal tisočglavi množici. Zaradi 

pomembnega državnega obiska se vlaku ni 

mudilo nikamor naprej, zato je bilo dovolj časa, 

da je cesar spregovoril zbranim kar skozi okno 

vagona. Ker Bohinjci niso razumeli tujega 

jezika, se je ob cesarju našel domačin in 

prevajalec Jože Medja, po domače Kavčov Joža 

iz Bohinjske Bistrice. Kar je cesar povedal po 

tihem, je Kavčov Joža glasno naznanil. »Cesar 

vas vse prav lepo pozdravlja in je zelo vesel, ker 

ste ga tako prisrčno sprejeli.« Belo oblečeni 

cesar s tropsko čelado na glavi in precej gosto 

in črno brado je zopet spregovoril nekaj 

stavkov, prevajalec je glasno prevzel: »Cesar 

pravi, da je pri nas lepo, celo lepše kot na 

Bledu.« Množica, nagnetena pred železniško 

postajo je navdušeno zaploskala. »Cesar pravi, 

da živijo tukaj dobri ljudje in je vesel, da je 

prišel k nam na obisk.« Bohinjski veljaki pa so 

se medtem gostu iz Afrike že vljudno zahvalili 

za obisk. Množica je bila ganjena. Gostitelji so 

pripeljali belega konja ter nanj posadili svojega 

afriškega prijatelja. Nato so belo oblečene 

deklice zrecitirale nekaj pesmi, pevski zbor pa 

zapel Vilharjevo »Po jezeru bliz Triglava …

Po slovesnosti se je sprevod napotil po 

Bohinjski Bistrici in dalje proti jezeru. Povsod 

ob cesti so stali vrli Bohinjci in ploskali, kajti 

take slovesnosti njihov kraj še ni doživel. Na 

čelu sprevoda je jahal cesar, malo za njim pa 

Na čelu sprevoda je jahal Cesar
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domačin in iznajdljivi prevajalec Jože Medja 

(Kavčov Joža), ter zastavonoša. Bohinjska 

godba pod vodstvom kapelnika Urankarja je 

igrala koračnice. Bohinjci so si še posebej šteli 

v čast, da se je cesar udeležil slovesnega 

razvitja novega prapora Fantovskega kluba 

Bohinj. Kako slovesno je bilo šele pred 

Hotelom Bellevue! 

Cesar sicer ni veliko govoril, temveč je puhal 

dim iz svoje neznansko dolge pipe, kakršne še v 

bližnjih Gorjušah ne bi znali izdelati. Včasih pa 

se je le nagnil k tolmaču Kavčovmu Jožu, mu na 

uho nekaj povedal, ta pa je njegove besede 

glasno oznanil množici. Bohinjci so tega dne na 

stežaj odprli mošnjo in priredili cesarju na čast 

slovesno kosilo, da so se hotelske mize kar 

šibile pod težo vsemogočih dobrot. Naj vidi 

visoki gost, kdo so Bohinjci! Cesar se dolgo ni 

premaknil od mize, pridno je praznil krožnike 

in kozarce. 

Šele po kosilu, ko se je začela zabava s plesom 

so ga bohinjski veljaki povabili na hotelsko 

teraso, kjer so se fotografirali.

Po nekaj kozarcih se je cesar še bolj razživel, 

nekajkrat je nazdravil zbranim Gorenjcem in s 

težavo je povedal celo nekaj polomljenih 

slovenskih besed, nato pa je zaprosil za ples 

brhko Bohinjko v narodni noši. V začetku je 

plesal počasi, kot se pač spodobi njegovemu 

stanu, pozneje se je urno vrtel. Celo polko je 

zaplesal, kar je Bohinjcem spet seglo do srca. 

»Pomislite, naše plese poznajo celo v črni 

Kriva je poskočna polka

Afriki«, so modrovali možje. Sredi najbolj 

poskočne polke so plesalci nenadoma 

ostrmeli. Godba je utihnila in v mučni tišini so 

plesalci okrog cesarja šepetali. Cesar se je ob 

poskočni polki tako prepotil, da mu je 

odstopila črna brada, pod njo se je pokazala 

svetlejša barva bele kože.

Ker pa nesreča ne pride nikdar sama, mu je 

med popravljanjem brade zletela z glave 

tropska čelada, na glavi pa so se pokazali kar 

slovenski lasje. Kakšen cesar? Brez brade in 

nekam znan. Množica je vzvalovila. V gluho 

tišino je »cesar« glasno zaklel, tokrat kar po 

kranjsko, že v naslednjem trenutku pa se je 

pognal proti zadnjim hotelskim vratom. 

Množica pa se je hitro pognala za njim, toda 

prepozno. »Cesar« je le zaloputnil vrata, skočil 

v avto, ki ga je čakal pred vrati in šofer je takoj 

pognal. 

Na plesišču je ostala le njegova brada in 

tropska čelada. Bohinjci so spoznali, da je bila 

vse to le potegavščina, da jim jo je v podobi 

afriškega cesarja nekdo hudo zagodel. 

Kmalu so ugotovili, kdo.

Mož, ki mu ni nikdar zmanjkalo domislic, se je 

pravočasno umaknil. Bohinjci ga nikdar niso 

dobili v svoje trde pesti. Legatovemu Tončku se 

je potegavščina nadvse posrečila, Bohinjci pa 

tega ne priznajo kar tako. Zatrjujejo, da so že 

vnaprej vedeli, da je cesar ponarejen, vse pa so 

vzeli zares zato, da bi Gorenjcem in Blejcem 

napravili veselje. Slovenska turistična kraja pa 

se bosta najbrž še dolgo pogajala, kako je bilo v 

»CESAR« po domače Legatov Tonček iz Lesc
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resnici in kdo je koga potegnil. Fotografije, ki 

so ohranjene do današnjih dni namreč 

dokazujejo, da so Bohinjci obisk vzeli kar zares. 

Vse to se je zgodilo leta 1935, ko so kot rečeno 

v Abesinijo (zdaj Etiopija) vdrli italijanski 

fašisti. Danes bi lahko rekli, da so šalo pripravili 

brez političnega posluha na račun resnega in 

uglednega vladarja Haile Selassija.

Očitno so mnogo pozneje to tudi sami 

spoznali, zato so se pred leti, ko je etiopski 

suveren obiskal Gorenjsko in Bled, želeli 

opravičiti. Blejska delegacija, tako velevajo 

neuradni viri, je cesarju pojasnila, kako sta se 

Bled in Bohinj gledala pred vojno, nato pa so 

mu povedali vse o slavnostnem sprejemu, 

govorih in veselici. Pa tudi o usodni polki, ko se 

je cesarju odlepila brada in snela tropska 

čelada. Etiopski cesar je šalo vzel za šalo in 

odgovoril delegaciji tako, da so bili Blejci 

pomirjeni, Bohinjci pa počaščeni. Dejal je 

namreč: »Čudoviti ljudje tile Bohinjci! 

Slovesno so me pozdravljali že nekaj desetletij 

pred mojim obiskom. O taki vljudnosti še 

nisem slišal«.

Vir: Darinka Medja, del gradiva: (F. Ž., časopis, stran 

15), nedelja, 20. oktober 1935. 

Janez Pikon doma iz Bohinjske Bistrice

Cesar Legatovemu Tončku ni zameril

IZ MAMINE SKLEDE: REGRATOV MED

Prišla je pomlad in z njo 

sezona, ko bomo spet 

veseli nabirali regrat. 

Letos še posebno težko 

č a k a m o  n a n j ,  

koledarska pomlad že 

kar nekaj časa traja, 

naše travnike pa še 

vedno prekriva snežna 

odeja. Dokler narava ne ozeleni pa je dobro 

vedeti za kaj vse je regrat uporaben, da bomo 

še bolj z veseljem posegli po njem. Zdravilne 

snovi v regratu krožijo skupaj z letnimi časi. 

Liste nabiramo zgodaj spomladi, ker vsebujejo 

najmanj grenčine. Ko odcveti, se grenke snovi 

preselijo v liste, zdravilne pa v korenine. Cela 

rastlina vsebuje veliko vitamina C, A, nekaj 

beljakovin, ogromno kalija, železa in ostalih 

rudnin. 

Največkrat uporabimo zelene liste za solato, 

saj s kuhanjem uničimo precej koristnih snovi v 

njem. Receptov in idej za pripravo pa je 

nešteto. 

Babice so solato zabelile z zaseko.

Očiščen in narezan regrat osolimo, potresemo 

s česnom in dodamo krompir. V ponvi scvremo 

zaseko, prelijemo kis, regrat takoj zabelimo in 

premešamo. Zelo rade ga imajo tudi čebele, saj 

med iz regrata velja za enega najbolj zdravilnih. 

 

Lahko pa med naredimo tudi sami:

• 300 regratovih listov
• 3 limone
• 3 pomaranče
• 2l vode
• 3 kg sladkorja 
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Cvetove, naribane in ožete limone in 

pomaranče  ter vodo kuhamo na rahlem ognju 

45 minut, nato dodamo sladkor. Mešamo, da 

se sladkor stopi, nalijemo v kozarčke in 

shranimo v hladnem in temnem prostoru. 

Uporabljamo ga kot sladilo za napitke in čaje. 

Pa še kot zanimivost:

• Italijani so regratovo solato uporabljali že v 

17. stoletju. 
•  O regratu krožijo najrazličnejše pripovedke. 

Nastal naj bi iz prahu, ki ga je za sabo 
dvigoval junak na sončnem bojnem vozu, ki 
se je vozil okrog Zemlje. Za vozom so 
ostajali drobci prahu, ki so se spreminjali v 
sončne cvetove. 

• Ko še ni bilo horoskopov, so si z njim 
prerokovala dekleta. Pihale so v regratovo 
lučko tako dolgo, dokler niso odpihnile vseh 
padalc s semeni. Tolikokrat kot so morale 
pihniti, toliko let so morale čakati na moža. 

•  Nekateri so verjeli, da kdor se premaže z 
regratovim mlečkom po celem telesu, bo 
povsod dobrodošel, uslišana bo vsaka 
njegova želja, ljudje se bodo radi 
spoprijateljili z njim in ga vzeli pod streho. 

Vir: www.svet-je-lep.com

Maja Grm, srednja medicinska sestra

Oskrbovanka bi se rada sestri oddolžila. Bila pa 

je že malo naglušna. 

Tukaj imate 2 zavitka piškotov, kar vzemite jih!

To niso piškoti, ampak osvežilni robčki!

Kar vzemite, jaz tega ne jem!

ANEKDOTE IZ DOMSKEGA ŽIVLJENJA…

Na krožniku so palačinke. Dve gospe sedita ena 

nasproti druge in se pogovarjata. 

Kaj pa je tole, ko je tako zapečeno?

Hitro daj v usta, saj si že stara, sploh ne boš 

čutila, kdaj si požrla.

Sestra se pogovarja z oskrbovanci…

A ste že videli novega papeža?

Ne, nisem! A  imamo novega?

Seveda, ta prihaja iz Argentine!

Pa se oglasi sosed:

Zakaj pa so ga od tam uvozili, a v Jugoslaviji ni 

bilo nobenega?

Maja Grm, srednja medicinska sestra

Takole nas je razveseljeval Jaka Taler s harmoniko. 
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MIR SRCA 

VERICI ZA ROJSTNI DAN 

Kadar pride grenka misel,

mi pomaga pesmica.

Ker se trudim biti srečna,

najti v sebi mir srca.

Glasba, petje, govorjenje,

vse to dobri Bog zazna.

Čuti, ljubijo življenje!

sin svoj blagoslov nam da.

Lepe, nežne melodije 

take Angeli pojo.

To so tiste energije,

ki h Gospodu pridejo.

Proti Bogu se obrnem,

če se več ne veseli.

V dar dobila sem življenje,

da veselo ga živim.

Le zapojmo si veselo.

Zbrani smo prijatelji. 

Dobri Bog nas bo uslišal.

Mir srca nam podari.

Zlato sonce luč razliva

v jasen januarski dan. 

Sipki sneg blešči in seva, 

kot da z biserov je stkan.

Gore, oj, kako žarijo,

da mi zaigra srce!

To žarenje, ta bleščava, 

to je božji dar za Te!

Verica, praznuješ danes.

Vsi s teboj praznujemo.

Sreče, zdravja Ti želimo, 

želje vse naj se Ti izpolnijo.

Vsak dan zate bom molila, 

da bo vse posreči šlo!

Mladim naj bo sreča mila,

starim staršem prav tako!

Vida Gros, bralka iz Lesc
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RAZVEDRILO

Pripravila: Monika Polanc, vodja zdravstvene nege



29

                                             Zavod sv. Martina                                        

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

V januarju so praznovali: 

V februarju so praznovali: 

Marija MEDJA

Irena PETERLIN

Marija AMBROŽIČ

Ivana KAVČIČ

Frančiška UČAKAR

Neža ROGAČ

Ana RAIČ

Jože ŠKANTAR

Danica KENDA

Milan GUNDE

Julijana ARH

Dušan RUDIČ

Jožefa VRTAČNIK

Jože CVETEK

Ivanka HANSAL

 

Jože HRIBAR

Matilda KOŠNIK

Jožica ŠUŠTERŠIČ

Ela PODLIPNIK

Marija URŠIČ

Marija KRISTAN

Albin POLAJNAR

Ivanka PIBERNIK

Anton VIDMAR

Pavla JEZERŠEK

V marcu so praznovali:

V aprilu so praznovali: 
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Balinanje z učenci, ki  nas redno obiskujejo v okviru 

Podmladka Rdečega Križa skupaj z mentorico Mihaelo Odar

G. Albin preizkuša gugalnik. Zdi se kar udoben, kajne g. Albin? 

Takole je vzdrževalec Jože opravljal dela na višini. 

Letos mu je sneg zadal veliko dela. 

Z veseljem smo poslušali nastop Ljudskih pevk iz Trboj. 

Snežilo je in snežilo. Ko smo že mislili, da se je končno 

začela pomlad, pa je raje še malo snežilo. 

Bolj poskočni stanovalci so zaplesali s folkornimi 

plesalkami iz Bohinjske Bistrice. 
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Ko je enkrat kmečka peč topla, 

se je pa takole prijetno ob njej pogreti. 

Stanovalci  so po svojim močeh prispevali k 

premagovanju zime. 

Kasneje so prišli na obisk še učenci iz šole v Srednji vasi. 

Za pusta nas je najprej obiskal zdravnik z družbo. 

Druženje ob peči.
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Takole pa naša Fani (ne smemo napisati gospa, 

ker bo huda) dela reklamo za Drobtinice. 

Za izdelovanje beganc se nas je zbrala kar 

velika ekipa.

Tukaj pa vidimo rezultat skupnega dela. 

Takole smo pripravili kruh in potico za Veliko noč. 

Ker nas je malo več, smo tudi potice napekli malo več.

Takole lepi so bili naši velikonočni pirhi. 
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S Sašino idejo in obrisi rok zaposlenih smo 

takole okrasili Dom. 

Aprilsko romanje na Brezje. Tam smo imeli priložnost 

prisluhniti sveti maši in se naužiti toplega 

spomladanskega sonca. 

Vse je pripravljeno na velikonočni blagoslov jedi.

Velikonočne blagoslovljene jedi.

Obisk hotela Jezero.

Res je lepo v Bohinju.
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Klepet ob kavici po telovadbi.

Rožice že cvetijo.

Za konec pa še en lep pozdrav od go. Johane. Juhuhu! Pomlad je tu.

Zelena zunanjost.
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Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
                             Dante

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
                             Dante

Od nas so se poslovili:

V januarju: 

Marija Podlipnik

V februarju:

Vida Dobravec

Marija Medja

V marcu: 

Marijana Preširen

V aprilu: 

Alojzija Košir

Naj počivajo v miru.

Od nas so se poslovili:

V januarju:

V februarju:

V marcu: 

V aprilu: 

 

Naj počivajo v miru.

Marija Podlipnik

Vida Dobravec

Marija Medja

Marijana Preširen

Alojzija Košir
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Uredniški odbor:

Alenka Zorč

Bernarda Markelj

Jana Urbanc

Maja Grm

Monika Polanc

Saša Urh

Fotografije: arhiv Zavoda sv. Martina

Lektoriranje: Julijana Cundrič

Oblikovanje: Mojca Rožič

 

Zavod sv. Martina

Srednja vas v Bohinju 33 A, 

4267 Srednja vas v Bohinju


