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DROBTINE IN DROBTINICE

Od zadnje številke 
Drobtinic je minilo 
štiri mesece. Vsem 
se je v tem času 
veliko zgodilo. Težko 
bi vse zajel i  v 
ob jekt iv  a l i  pa  
zapisali, zato se je 
od celega kosa ujelo 

v naših Drobtinicah nekaj drobtin in 
drobtinic.  

G. župan Franc Kramar podeljuje ge. Majdi 
Kromar naziv častna občanka Občine 
Bohinj.

Veseli smo, da je ga. Majda Kromar 
ob občinskem prazniku na predlog 
Zavoda sv. Martina prejela najvišje 
občinsko priznanje, to je naziv častna 
občanka občine Bohinj. Kot je že 
znano, je ga. Kromarjeva darovala 
večino sredstev za izgradnjo Doma 
sv. Martina. Ker je ga. Kromar 
skromna in se ne želi izpostavljati, 
sprva niti ni hotela, da bi se 
izpostavljala na takšen način. Potem 
pa se je po pogovoru in utemeljitvi 
strinjala, da Zavod sv. Martina lahko 
poda predlog občini. Tako kot ga. 

Kromar sama o sebi pove, da je malo 
posebnež, bi si lahko samo želeli, da 
bi bilo takih posebnežev več. 
Nemalokrat si ob njeni drži človek 
lahko izpraša vest. Njeno skromnost, 
varčnost, natančnost, predvsem pa 
poštenost in pravičnost si bomo 
zapomnili vsi, ki jo poznamo. 
Romanje stanovalcev katoliških 
domov je letos v organizaciji Zavoda 
sv. Martina potekalo 15. maja na 
Rakovniku v Ljubljani. Romanja se je 
udeležilo okoli 150 udeležencev iz 
šestih katoliških domov: Dom Janeza 
Krstnika-Trnovo Ljubljana, Dom 
Marije in Marte-Logatec, Dom sv. 
Katarine-Mengeš, Talita Kum- 
Postojna, Dom sv. Terezije-Videm-
Dobrepolje in Dom sv. Martina-
Srednja vas v Bohinju. Sveto mašo je 
daroval generalni vikar g. Anton 
Markelj, ki je s slikovitimi primeri 
pokazal, da je vse tisto, kar lahko 
človek v kasnejših letih pridobi v 
pomoč, zelo koristno, čeprav rabi čas, 
da se na to navadi. Začne se morda 
najprej pri očalih, nadaljuje s palico 
ipd. Zanimiva je ugotovitev, da  
človek rabi čas, da se od ozirov 
zunanjega sveta obrne nase, sprejme 
dano situacijo in tako bolje zaživi. 

Sveta maša na Rakovniku. 
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V soboto 15. junija je v našem domu 
praznovala najstarejša stanovalka 
doma, ga. Frančiška Možina, ki je 
praznovala 103. rojstni dan. Ob tem 
prazniku so jo obiskali njen nečak in 
nečakinji ter drugi sorodniki, pa tudi 
jesenišk i  župan Tomaž Tom 
Mencinger in podžupanja Vera Pintar. 
Z a  d o b r o  r a z p o l o ž e n j e  n a  
praznovanju sta poskrbela Matej 
Zupan na harmoniki in njegova sestra 
Urška na klarinetu. Nepozabnega 
Avsenikovega Pastirčka sta morala 
večkrat zaigrati, kajti dosegel je prav 
vsa srca prisotnih. Ga. Frančiška (po 
domače Fani) rada bere tednik 
Družina. Zato ji je Zavod sv. Martina v 
sodelovanju Založbe Družina podaril 
brezplačno naročnino na časopis 
Družina. Za nasvet, kako dočakati 
tako visoko starost, je ga. Fani 
dejala, da se mora človek družiti z 
ljudmi dobre volje. 

Slavje ob 103. letu ge. Frančiške Možina.

V delovanju našega Zavoda je nekaj 
novosti. Od 11. junija imamo novo 
vodjo zdravstvene nege Janjo Duh, ki 
je zamenjala dosedanjo vodjo, 

Moniko Polanc. Le-ta je odšla na 
porodniški dopust. Janja sama pravi, 
da vsaka metla drugače pometa. 
Tako so se že v tem času pokazali novi 
pristopi v organizaciji in procesu dela 
zdravstvene nege. Želimo ji, da bi se 
med nami dobro počutila in da bi vsi 
skupaj lahko dobro sodelovali v 
zadovoljstvo vseh naših stanovalcev, 
svojcev in obiskovalcev Doma sv. 
Martina. 

Program javnih del je področje, kjer 
zaradi časovne omejenosti delovanja 
programa prihaja do fluktuacije. Do 
koca tega leta na tem programu 
delajo Jana Strgar, Marjanca 
Žebovec, Marija Bremec in Helena 
Smukavec. Zelo hvaležni smo Občini 
Bohinj, ki s takšno podporo veliko 
pripomore k večji kvaliteti bivanja 
naših stanovalcev. Brez programa 
javnih del bi težko tolikim našim 
stanovalcem omogočili druženje, 
gibanje in udejstvovanje na različnih 
domskih prireditvah, delavnicah in 
izletih. 

Košnja trave, skrb za rože in čisto 
okolico se zdi mogoče samoumevna, 
pa vendar je skrito za tem veliko ur 
požrtvovalnega dela. Zahvala velja 
vsem, ki pripomorete k urejeni 
zunanjosti in notranjosti Doma sv. 
Martina. V okviru vzdrževanja našega 
doma smo izpeljali tudi nekaj bolj 
opaznih del, kot so izdelava končnega 
premaza tlakov v skladišču, beljenje 
sob na C oddelku, nabava lesene 
gugalnice, ki omogoča stanovalcem 
dodatno gibanje. V pralnici pa smo 
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morali zaradi težav s sušilnim strojem 
zamenjati le tega z novim. Vsem 
sodelavkam in sodelavcem se 
zahvaljujem za njihovo prizadevnost 
in opravljeno delo. 

V poletnem času je več odsotnosti 
zaradi dopustov. Zato smo tudi letos 
povabili k sodelovanju dijake, ki so 
sodelovali glede na svojo poklicno 
usmeritev ali pa pretekle izkušnje na 
več področjih: zdravstveni negi, 
kuhinji, pralnici, pomoči pri 
strežnicah ali čistilki ter v recepciji. 
Tako se je skozi dva meseca počitnic 
zvrstilo petnajst dijakov, ki so opravili 
skupaj 1635 ur. 

V jesenskem času znova začenjajo z 
delom na recepciji naše prostovoljke. 
Zahvaljujemo se jim za njihovo 
pripravljenost in njihov podarjeni čas 
našemu Domu. V kolikor bi bil še kdo 
zainteresiran za dežurstvo na 
recepciji, ga z veseljem vabimo, da se 
nam oglasi.

September je mesec, v katerem 
navadno praznuje največ naših 
stanovalcev, letos jih je devet. Tri 
stanovalke praznujejo okrogle 
obletnice: Emilija Rozman in Milena 
Stopar 90 let in Emilijana Pintar 80 
let. Vsem želimo čim boljšega zdravja 
in dobrega počutja.

Bralkam in bralcem Drobtinic pa 
želimo sončne jesenske dni.

Jože Cerkovnik, direktor

TIŠINA IN BESEDE

Živimo v času, ko je 
na različne načine 
i z r e čeno  ve l i ko  
besed. Prav zato je 
beseda i zgub i la  
s v o j o  c e n o  i n  
veljavo. Pogosto 
slišimo: »To so samo 
besede«. V svojem 
jedru ima beseda 

nalogo, da povezuje, da prinaša 
sporočilo, da ustvarja skupnost in s 
tem prinaša življenje.  Zdi se, da 
beseda nič več ne ustvarja zaupnega 
okolja, v katerem bi ljudje lahko 
srečali drug drugega in tako gradili 
skupnost. 

Zakaj je tako? Eden od razlogov 
je lahko tudi v tem, da je v današnji 
govoreči družbi tišina postala že kar 
nekaj grozljivega. Prav tišina pa je 
bivališče besede. Tišina daje besedi 
moč in plodovitost.  Le beseda, ki 
prihaja iz tihote, je močna beseda. 
Rodovitna beseda izvira iz tihote in se 
vanjo vrača.
   Mnoge ljudi tišina skrbi in 
vznemirja in je ne izkušajo kot 
bogastvo in polnost. Večkrat sem čez 
poletje v tem čudovitem bohinjskem 
okolju naletel na ljudi, ki so se 
vzpenjali po naših hribih ali se 
sprehajali, tekli ob jezeru in imeli v 
ušesih slušalke. Ob tem sem se vedno 
znova spraševal: Ali ni to čudovito 
naravno okolje vredno, da mu 
prisluhnemo in ali je še tako dobra 
g l a sba  bo l j  sp rošču joča  i n  
sporočilnejša od govorice,  ki jo 
ustvarja narava in čudovito Božje 
stvarstvo. Nekaj podobnega opažam 
tudi pri Bogoslužju. Ko povabim: 
»Ostanimo nekaj trenutkov v tihoti«, 
se večkrat zgodi, da ljudje postanejo 
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nemirni in nervozni in pri sebi najbrž 
mislijo: »kdaj bo tega konec«. 

Toda prav tišina ustvarja 
pogoje, da zmoremo prisluhniti sebi, 
drugemu in tudi Bogu. Bog govori v 
tihoti srca. Ni čudno, da se ljudje 
pogosto sprašujemo, ali Bog res 
govori, ko pa v svojem srcu nismo več 
sposobni ustvarjati tišine in ji 
prisluhniti.

Branko Potočnik, župnik

Ko smo še bivali 
doma, smo radi 
prihajali v vaško 
cerkev. Tu v domu 
pa imamo cerkev 
kar doma- našo 
kapelo. Kdor prihaja 
k nam, še od zunaj 
v i d i  p o s e b e n ,  
vzvišen prostor. Ko 

pridemo vrh stopnic, je pred nami 
vhod v kapelo. Ta nima vrat. Vedno je 
odprta. Tudi oken ni. Ta so zgoraj, na 
poševni strehi. Tako se ne oziramo na 
okolico, ampak slutimo, da nam luč 
za življenje prihaja od zgoraj. Tam je 
naš pravi dom, kakor poje znana  
Slomškova  pesem. Tu, v kapeli, pa je 
tako lep, primeren prostor za osebno 
molitev. Kako lepo se je tu zbrati in 
preživeti nekaj minut v tihoti. Pa tudi 
sedeži so tako postavljeni, da se 
čutimo kot doma v skupnosti. Drug k 
drugemu smo obrnjeni, pa vendar 
čutimo, kje naj bodo naše misli. 
Zadnja stena je tako preprosta: 
deske so vzporedne in vse obrnjene 
navzgor. Pri sveti maši slišimo vabilo: 
KVIŠKU SRCA!  Kako lahko je temu 
vabilu slediti! Sredi te preproste, 
skromne stene sta dve svetli točki: 

V NAŠI KAPELI

križ, samo nakazan, krhek, steklen. 
Na stičišču obeh tramov je rdeča 
lučka. 

Predstavlja Jezusovo srce, ki gori v 
ljubezni do nas in tako močno, da se 
je darovalo za našo odrešenje. 
Tabernakelj privlači s svojo zlato 
barvo. Na vratih je nakazano sonce. 
Ali se ne spomnimo na mladega 
fanta, ki je sklenil: Prihajal bom k 
sveti maši in obhajilu, edino tako 
lahko ohranim čisto dušo in najdem 
moč za dobra dela. Ta fant -Lojze 
Grozde, se je tako lepo izrazil. Zapisal 
je v svoj dnevnik:  »Evharistija naj bo 
sonce mojega življenja.«. Vemo, da 
to ni prazna beseda. Tako je živel. 
Obe mizi - daritvena miza, oltar in 
miza Božje besede, ambon, imata 
nekaj skupnega, sta leseni, 
pravokotne oblike.  
Na ambonu je napis -grški črki alfa in 
omega, prva in zadnja črka. Kar 
pomeni: Kristus je začetek stvarstva 
in Kristus bo izrekel zadnjo besedo 
človeštvu -besedo sodbe in začetka 
nove, večne dobe. Na daritveni mizi 
so črke I+H+S - Jezus Kristus 
Odrešenik. V Jezusovi daritvi dobi-
vamo moč za krščansko življenje. 
Vsak dan lahko rečemo Kristusu: 
Tvoja beseda mi kaže, kako naj živim. 
Kruh življenja mi daje moč, da bom to 
izpolnjeval! Ko smo bili v službah, 
smo največkrat lahko šli k maši samo 
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v nedeljah. Pa je marsikdo takrat 
rekel: več bom molil, ko bom star in 
prost obveznosti. Časa imamo res 
dovolj, pa ga le vsaj nekaj porabimo 
tudi za  svoje duhovno življenje. 

Z veseljem služite Bogu radostno 
stopajte v njegovo svetišče, 
on nas je ustvaril, 
mi smo njegovo ljudstvo, 
on skrbi za nas kakor pastir za svoje 
ovce.
Gospod je dober in usmiljen,
rodovi prihajajo in odhajajo,
on pa ostane zvest za vse čase.

Anton Vidmar, domski duhovnik in 

stanovalec

Branko Potočnik - g. župnik in predsednik 

sveta Zavoda, ga. Majda Kromar, g. Jože 

Cerkovnik - direktor Zavoda sv. Martina 

OBČINSKO PRIZNANJE 
GOSPE MAJDI KROMAR

V maju je Zavod sv. Martina Občini 
Bohinj podal pobudo za podelitev 
naziva častna občanka Občine 
Bohinj za gospo Majdo Kromar. 

Naziv častni občan Občine Bohinj 
se podeljuje občanom Bohinja, ki 
imajo posebne zasluge na 
p o d r o č j u  g o s p o d a r s t v a ,  
znanosti, umetnosti, kulture in 
športa ter za druge izjemne 
dosežke, ki so pomembni za 
razvoj in dvig ugleda Bohinja. Ga. 
Majda Kromar ima izjemne 
zasluge pri uvedbi kvalitetnih 
socialnovarstvenih storitev za 
starejše občane v občini Bohinj, 
k i  so  za  ce lo tno  obč ino  
trajnostnega pomena. 

Ga. Majda Kromar, roj. Avšič, se je 
rodila 16. 4. 1931 na Bohinjski 
Bistrici. Svoje otroštvo je preživela v 
Bohinju, od koder izvira tudi njena 
mama Rozalija. 

Počitnice je preživljala v Sneberjah 
pri Ljubljani, kjer je bil doma njen oče 
Maksimiljan. Ker je bil oče zaposlen 
pri železnici, se je ga. Majda leta 1946 
preselila s staršema v Postojno, kjer 
je zaključila gimnazijo in leta 1950 
maturirala. Leta 1952 se je družina 
preselila v Ljubljana-Polje. V Ljubljani 
je ga. Majda zaključila študij prava in 
spoznala svojega moža g. Francija 
Kromarja, s katerim se je poročila 20. 
novembra 1954. 

Po mamini smrti sta se z možem 
preselila v Švico, kjer je ostala 40 let. 
Mož Franci je bil gradbeni inženir in 
mizar. V Švici je vodil izgradnjo 
številnih gradbenih objektov, v pros-
tem času pa je doma mizaril. Ob njem 
je ga. Majda dobila dober vpogled v 
gradbeniška in mizarska dela. 
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V Švici sta z možem živela blizu njene 
tete Tilke Schoch Mencinger, mamine 
sestre. 

Ga. Majda Kromar ima zelo 
dragocene spomine na svojega moža 
Francija, mamo Rozalijo, očeta 
Maksimiljana, sestro Vikico in še 
posebno na teto Tilko, ki ji je še danes 
velik vzor. Značaj in poštenost ga. 
Majde se je izoblikoval skozi strogo 
vzgojo, lepe zglede in poštene 
odnose. V svojih odnosih je direktna 
in korajžna. Svojo skromno držo, 
varčnost, natančnost, predvsem pa 
poštenost in pravičnost je ohranila 
skozi celo življenje. 

Ga. Majda Kromar se je odločila in 
svoje premoženje, ki ga je 
podedovala po teti Tilki Schoch 
Mencinger, darovala človekoljubnim 
organizacijam, od tega je večino 
namenila izgradnji doma starejših 
občanov Zavoda sv. Martina v Srednji 
vasi v Bohinju. Vse od začetka 
gradnje doma pa do danes aktivno 
sodeluje kot članica Sveta Zavoda sv. 
Martina, ki predstavlja najvišji organ 
ustanove. 

Zavod sv. Martina lahko sprejme 70 
oskrbovancev, daje kruh 37 
zaposlenim in v sodelovanju z občino 
Bohinj izvaja pomoč na domu. Z 
Zavodom za zaposlovanje Zavod sv. 
Martina, preko različnih programov 
za spodbujanje zaposlovanja, daje 
delo še dodatnim zaposlenim. 

Ga. Majda Kromar je naziv častna 
občanka prejela na osrednji prireditvi 
ob občinskem prazniku Občine 
Bohinj. Ta je potekala 26. avgusta v 
dvorani Kulturnega doma Joža 
Ažmana. Program je udeleženim 
poleg pevskih, plesnih in glasbenih 

nastopov, prikazal fotografsko 
projekcijo dogodkov in dosežkov, ki 
so zaznamovali preteklo leto v občini.

Ga. Majda Kromar ob podelitvi priznanja.

Župan Franc Kramar z nagrajenci: g. Janez 

Pikon, ga. Majda Kromar, ga. Andreja 

Jensterle in g. Valentin Štendler.

Prireditvi je sledila še pogostitev, ki 
so jo za vse udeležence prireditve 
pripravile članice društva Kmečke 
žene Bohinja. 

Jože Cerkovnik, direktor
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INTERVJU Z 
DEVETDESETLETNICAMA

V septembru sta 90 
let dopolnili dve naši 
s t anova l k i ,  g a .  
Milana Rozman in 
ga. Milena Stopar. 
Obe nas razveselju-
jeta s svojo čilostjo 
in vedrostjo. Ob 
pogovoru z njima 
sem dobila občutek, 

da bi lahko o preteklih časih in 
izkušnjah, ki sta si jih v vseh letih 
nabrali, razpredale še dolge ure. V 
njunih odgovorih so zajete modrosti, 
ki jih prinese življenje. Verjamem, da 
bo branje zanimivo. 

Ga. Milana Rozman na svoj rojstni dan. 

1. Ga. Milana, 90 let ste dopolnili 
4. septembra. Kako ste preživeli 
ta dan?
Zelo lepo. Bila sem doma, tam me je 
vnuk počastil s kosilom. Dan pred 
tem sta k meni na obisk prišla moja 
draga prijatelja iz Kamnika. Prinesla 
sta mi šopek vrtnic, po eno za vsakih 
deset let. V sredo pa me je moja 
vnukinja Jana povabila na Brezje. 
Tam smo v cerkvi malo zmolili, 
kasneje pa smo šli še na kosilo. Dan 

ga .  
Milana Rozman
ga. Milena Stopar

smo zaključili z obiskom Bleda in 
kavico ter kremšnito. Poleg tega sem 
dobila veliko telegramov, tudi g. 
župan Franc Kramar me je obiskal in 
mi prinesel šopek. 

Obiskal jo je tudi župan Franc Kramar. 

2. Milana, k nam ste prišli v marcu 
pred dvema letoma. Kako ste 
zadovoljni s svojim življenjem v 
Domu?
Moje življenje v Domu je dobro. Vem, 
da ne morem biti nikjer drugje, odkar 
sem doživela kap, pa sem zato tukaj. 
Moji domači imajo po svoje delo, jaz 
pa sem tukaj čisto zadovoljna. 

3. V preteklih dneh vam je 
čestitalo veliko ljudi. Večina 
običajno zaželi zdravja, saj se 
zavedamo,  da je  zdravje  
pomembno za kakovost življenja. 
Kaj pa ste si sami zaželeli ob 
svojem rojstnem dnevu? 
Nekateri so mi želeli čestitati in 
zaželeti »še na mnoga leta«, kot se 
rado reče. Če sem iskrena z vami, 
vam povem, da si tega ne želim. Moja 
želja pa je, da bi zmogla mirno in 
dobro prenašati tegobe v starosti. 
Drži, kar pravijo, da starost ne pride 
sama in da starost ni radost. 
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4. Dandanes so zelo popularni 
različni recepti za dolgo življenje, 
od razne prehrane, ki naj bi 
pomagala pri doseganju dolgega 
življenja, do drugih priporočil. 
Kaj bi nam v zvezi s tem vi 
priporočili? 
Če pogledam sebe, vam lahko 
povem, da sem vedno veliko in z 
veseljem delala. Pri nas doma sem 
delala čisto vse, tudi kravo sem 
pomolzla. Nikoli pa nisem delala z 
muko in odporom. Tudi v delavnici pri 
mojem možu, kjer sem pomagala pri 
izdelavi jogijev in zaves. Z vsemi 
ljudmi sem se tudi dobro razumela. 
Je pa tudi res, da so tudi moje sestre 
dosegle 90 in več let. 

5. Omenjate, da imate sestre. 
Kako pa ste preživeli svoje 
otroštvo? 
Kljub vojni, ki je bila takrat, sem 
imela lepo mladost. Živela sem na 
Blejski Dobravi. Tam sem hodila v 
šolo. Po končani osnovni šoli sem 
naredila še meščansko šolo. Ko sem 
dopolnila 16 let, pa sem prišla živet v 
Bohinjsko Bistrico k svoji starejši 
sestri. Tam sem pazila na njena dva 
otroka. Ko sem prišla k njim, je bil 
nečak star sedemnajst mesecev, 
nečakinja pa štiri mesece. 

6. Nekoč ste mi povedali, da je 
bila takrat, v rosni mladosti, 
preselitev v Bohinjsko Bistrico za 
vas naporna. Kljub temu pa ste 
potem tam ostali celo življenje, 
kajne?
Res je. Tisti dan, ko sem prišla k 
sestri, sem jokala. Vendar pa sem se 
potem vseeno navadila na novo 
življenje. Razlog, da sem ostala v 
Boh. Bistrici, pa je bil moj mož. Tega 
sem spoznala pri hiši, kamor sem 
hodila po mleko. Spomnim se še 
najine poroke. Imela sva res lepo 

poroko. Za pričo nama je bil Janko 
Ravnik. Pred moževo hišo so mu 
neporočena bohinjska dekleta 
naredila šrango -za moža so hotela 
odkupnino, ker jih ni poročil. Imeli pa 
smo tudi ohcet v domači hiši, tudi 
pelo in plesalo se je. 

7. Po poroki se vam torej ni bilo 
potrebno preseliti prav daleč?
Le par hiš naprej. (Smeh.) Tudi tast in 
tašča sta me lepo sprejela. Tam sem 
potem pomagala v trgovini, ko pa se 
nama je rodila hčerka Alenka, pa sem 
s e  p o s v e t i l a  b o l j  n j e j  i n  
gospodinjstvu. Ko je Alenka malo 
zrasla, sem veliko pomagala možu pri 
delu, ukvarjali pa smo se tudi s 
turizmom. Oddajali smo pet sob. Dela 
v mojem življenju res nikoli ni 
primanjkovalo. 

Ga. Milena rada posedi ob peči. 

1. Ga. Milena, vi ste svojih 90 let 
dopolnili 9. septembra. Kako pa 
ste vi preživeli ta dan? 
Imela sem se kar v redu. Na obisk sta 
prišla sin Tine in snaha. Dobila sem 
tudi pošto od mojih dveh vnukinj in 
pravnuka. Pravnuk je sedaj star že 10 
let. Bom pa šla še za par dni k sinu, 
tam bomo pa pripravili praznovanje z 
družino. 
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2. Milena, vi ste naša stanovalka 
že od prvega leta odprtja Doma 
dalje. Kako ste zadovoljni s 
svojim življenjem v Domu?
Prišla sem junija 2009. Takrat smo se 
zmenili, da bom šla v Dom, da si bom 
malo opomogla. Pred tem sem bila 
namreč pet mesecev v bolnišnici, ker 
nisem mogla hoditi. Meni je bilo pa 
tukaj všeč in sem pa kar ostala.

3. V preteklih dneh vam je 
čestitalo veliko ljudi. Večina 
običajno zaželi zdravja, saj se 
zavedamo,  da je  zdravje  
pomembno za kakovost življenja. 
Kaj pa ste si sami zaželeli ob 
svojem rojstnem dnevu? 
Tudi sama si najbolj želim zdravja. Da 
bi bilo tako z menoj in zdravjem, kot 
je sedaj - ko se počutim dobro in 
zdravo. 

4. Dandanes so zelo popularni 
različni recepti za dolgoživost, od 
razne prehrane, ki naj bi 
pomagala pri doseganju dolgega 
življenja, do drugih priporočil. 
Kaj bi nam v zvezi s tem vi 
priporočili? 
Da si dobre volje, se zanimaš za 
stvari okoli sebe, veliko bereš in hodiš 
v naravo. Vse to sem sama celo 
življenje počela. Sedaj mi je edino 
žal, da zaradi slabega vida ne morem 
več brati. Pa tako si želim! Zato pa 
redno obiskujem bralno skupino, kjer 
nam ga. Zdenka marsikaj zanimivega 
prebere. 

5. Kako pa ste preživeli svoje 
otroštvo? 
Imela sem srečno otroštvo. Večkrat 
sem si rekla, da sem srečna, ker sem 
na svetu. Čeprav sem edinka, so se 
starši veliko ukvarjali z menoj. 
Ampak ne tako, da bi me razvajali. Ko 

sem bila stara šest let sem se začela 
učiti igranja na klavir. To mi je šlo 
dobro od rok in vztrajala sem do 
osemnajstega leta. Trenirala sem tudi 
umetnostno drsanje in balet. 
Ves čas sem živela v Ljubljani, vse 
dokler pred štirimi leti nisem prišla v 
Bohinj. 

6. Kje pa ste spoznali svojega 
moža?
Mož je bil sosedov sin. Bil je sicer pet 
let starejši od mene, vendar pa se je 
rad hodil igrat na naše dvorišče. Tam 
so se zbirali tudi drugi otroci. Poročila 
sva se na magistratu v Ljubljani in v 
cerkvi. Imeli smo dvojno poroko, saj 
se je takrat poročila še moževa 
sestra. Namesto glasbene skupine pa 
sva kar obe nevesti igrali na klavir. 
V zakonu sta se nama rodila dva 
sinova, Andrej je pri starosti 62 let 
zaradi bolezni umrl. Sin Tine pa me 
skupaj s svojo ženo redno vsak teden 
pride obiskat.  

7. Ste pa tudi nekaj časa hodili v 
službo, kajne?
Izučila sem se za otroško medicinsko 
sestro. Želela sem si, da bi šla 
študirat pediatrijo, vendar pa sem se 
takrat potem malo ustrašila. Sem si 
pa vedno želela delati z otroki, ki jih 
imam zelo rada. Hodila sem v službo, 
delala sem v Dječjem domu. vendar 
pa je bilo to le eno leto, potem pa sem 
ostala doma in skrbela za svoje starše 
in tudi moževe starše, ki so bili v 
sosednji hiši. Tudi skrb zanje, 
gospodinjska opravila ter skrb za 
sinova sem prevzela z veseljem. Za 
svojo dušo pa sem si večkrat tudi kaj 
zaigrala na klavir. 

Gospa Milana in gospa Milena, obema 
se toplo zahvaljujem za pogovor. 
Želim vama še naprej obilo tega, 
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česar vama očitno v življenju ni nikoli 
primanjkovalo - to je srčnosti, 
poguma in zadovoljstva. 

Alenka Zorč, socialna delavka

Gospod Drago je 
rojen na Dolen-
jskem, točneje v 
N o v e m  m e s t u .  
Izhaja iz številne 
družine -bilo je kar 
12 otrok. Drago 
pove, da je on nekje 
na sredini, oz. deveti 
po vrsti. Oče je bil po 

poklicu kovač in je imel doma obrt, 
mama pa je delala na kmetiji in bila 
branjevka na ljubljanski tržnici. Do 
prvega razreda osnovne šole so živeli 
na Ponikvah, potem pa je Drago šel 
služit za pastirja na Krušni vrh. 
Njegov brat je pri tem kmetu služil 
kar dvanajst let, Drago pa do konca 
2. svetovne vojne. Kasneje se je 
izučil za mizarja -učno dobo je tri leta 
opravljal na Krušnem vrhu, izpite pa 
je opravil na Ptuju in v Ljubljani. Ko se 
je izučil, je odšel v Ljubljano, kjer se 
je zaposlil kot vzdrževalec v splošni 
bolnici. Po nekaj letih je moral 
odslužiti še vojaščino - bil je kar 
daleč, v Obrenovcu, v Srbiji.  V vojski 
je opravil tudi podoficirsko šolo. Po 
letu in pol se je vrnil v Ljubljano in šel 
delat k Udarniku - to je bilo mizarsko 
podjetje, mi razloži.
Spominja se, ko je med vojno služil 
kot pastir, da so h kmetu, kjer je 
delal, večkrat prišli partizani prosit za 
hrano. Tudi Drago jim je večkrat 
postregel s hrano iz gospodarjeve 
kuhinje ali še raje iz dimnika. 

DRAGO NOVAK

Gospodarju je kasneje vedno 
povedal, da je dal hrano partizanom 
in on ni bil nikoli hud, ker jih je 
podpiral. Njegov sin pa se je med 
vojno skrival v posebej za to 
narejenem bunkerju, ker ni želel 
pristopiti ne k partizanom ne k belim. 
Drago mu je sproti, ko je hodil na 
pašo, nosil hrano v bunker. Večkrat so 
ga spraševali, kje se skriva sin, pa je 
Drago odgovarjal, da je to vojna 
tajna. Proti koncu vojne je Drago pri 
spravilu lesa skoraj ostal brez ene 
noge. Ko so mi zdravniki rekli, da 
noge ne morajo rešiti sem jokal kot 
dež, se spominja Drago. Potem pa so 
se vseeno odločili, da počakajo in 
nogo so rešili.
Svojo ženo je spoznal, ko je prišla 
delat v porodnišnico v Ljubljano. »A 
veš, takrat sem bil že malo starejši in 
sem že malo prišel k pameti in 
denarju in sem se oženil«, mi pravi. 
Najprej sta živela v stanovanju, ki sta 
ga dobila od bolnice, kasneje pa so se 
preselili v Zalog v stanovanjski blok. 
Imata tri hčerke, vse imajo že tudi 
svoje družine. Najbolj stroga je 
najmlajša, ki je medicinska sestra. 
Drago pravi, da so medicinke 
najhujše, kakor pravi hčerka, tako 
potem mora biti in pika. 
Srednja hčerka dela pri svojem 
možu, starejša pa se je pred kratkim 
upokojila. Poleg tega, da ima že štiri 
vnukinje in tri vnuke, ima tudi že tri 
pravnukinje in dva pravnuka. 
Spominja se, ko so z družino hodili na 
morje v Split - najprej so hodili s 
fičkom, kasneje pa z dekovcem - to je 
tak poltovornjak, mi razloži. Včasih 
sem delal kaj na ”fuš” in sem ga rabil 
in zato prodal fičota. Na morju sem 
vedno  užival, kljub temu da ne znam 
prav dobro plavati, pravi Drago. 
Ampak saj tam, kjer smo bili mi, je 
bila voda le do kolen, se smeje.



12

                                             Zavod sv. Martina                                        

Drobtinice - september 2013

Drago pravi, da je bil njegov edini 
hobi delanje na ”fuš” - ampak tudi to 
se ne sme več, mi potem razloži. 
Vedno pa je zelo rad hodil nazaj na 
Dolenjsko in pomagal svojemu bratu 
na kmetiji in pri čebelah.

G. Drago v družbi sostanovalcev na 

sladolednem dnevu. 

Zaposleni v domu bi lahko rekli, da je 
naš Drago z vsemi žavbami namazan 
- ampak Drago pravi, da je to 
posledica tega, ker se je v življenju 
vedno moral znajti, kot je vedel in 
znal. Pove, da je v Bohinju zelo 
zadovoljen, ker se je dobro pozdravil 
in ga zdaj nič ne boli. Včasih je zelo 
rad plesal in ko ga vprašam, če bi se 
malo zavrtel, pravi, da ne zmore več, 
malo se mu pa tudi več ne ljubi. 
Posebnih želja nima, želi si samo, da 
bi bil čim bolj zdrav in da ne bi bil 
siten. 
Zapisala: Bernarda Markelj, fizioterapevtka

O »OLJKAH« V ZAVODU SV. 
MARTINA

Oljka je drevo velikega 
simboličnega bogastva. 
Pripisujejo ji mir, plodnost, moč, 
očiščenje, zmago in nagrado.

Ga. Vida Jelovčan ob svojem 80. rojstnem 

dnevu. 

Z vašo prijetno gorsko hišo sredi 
prijetne vasice smo povezani (Miha, 
Giuliana, Rok in Jure Jelovčan) že 
četrto leto. Prišel je dan, ko smo taščo 
Vido Jelovčan zaupali osebju Zavodu 
Sv. Martina. Prva misel je bila: »Joj, 
kako mora biti grozno, ko moraš 
zapustiti svojo rojstno hišo in postati 
stanovalec Doma upokojencev (na 
Primorskem je tak izraz velikokrat 
uporabljen). Upam, da se meni to ne 
bo zgodilo.« 
Smučala sem na Kobli, veslala po 
Bohinjskem jezeru, občudovala barve 
jezera na mostu pri Cerkvi sv. Janeza 
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Krstnika, občudovala Slap Savica, … 
29. marca 2009 pa sem bila v Srednji 
vasi prvič v življenju. 

Ko smo se tistega petka 2009 peljali 
proti taščinemu novemu domu, se mi 
je zdela pot neskončno dolga. S 
strahom sem razmišljala, kako bo 
potekala moja vožnja v zimskem 
času, po ovinkasti cesti med skalami 
in Savo Bohinjko. Primorka in 
bohinjske zimske cestne razmere pa 
ne gredo skupaj. Še v isti sapi, sem se 
prepričala, da pozimi sama v Srednjo 
vas ne bom znala pripeljati. 

Moj prvi vtis ob vstopu v Zavod mi je 
vzelo sapo. Domačnost, urejenost, 
preprostost in srčnost zaposlenih je 
moj prvi spomin na Zavod. In ta 
občutek ostaja še danes.   
Cesta skozi Jereko, Češnjico in do 
Srednje vasi je najlepši del 
potovanja. Po štirih letih mojih 
obiskov pri tašči je zame tudi pozimi 
preprost podvig . Če se pripeljem po 
službenih ali zdravstvenih opravkih 
do Ljubljane in če me čas ne 
preganja, da se moram čim prej vrniti 
v Koper, je nekaj samoumevnega, da 
se odpravim še na obisk v Zavod Sv. 
Martina. In vedno me na recepciji 
pričakata srčni pozdrav in nasmejana 
usta. Stanovalci, ki posedajo ali na 
klopcah pred Zavodom ali ob lončeni 
peči v prekrasnem dnevnem 
prostoru, mi vedno namenijo prijetno 
dobrodošlico. Nekateri nas že zelo 
dobro poznajo, tako da je prvo 
vprašanje: »Kako pa je na morju?« 

Življenje gre naprej, spomini 
postanejo večni. In naša izkušnja z 
Zavodom bo nepozabna. Vseh, 
katerim bi se radi zahvalili, za kar ste 
naredili in za kar še boste naredili za 
mamo, babico in taščo Vido, ne bomo 

poimensko napisali, saj se bojimo, da 
koga nehote izpustimo. 
HVALA vsem OLJKAM v ZAVODU SV. 
MARTINA.

Giuliana, Miha, Rok in Jure Jelovčan iz 

Kopra

Minili so že trije 
meseci, odkar se 
nam je pridružila 
sodelavka Janja 
Duh. Na delovnem 
m e s t u  v o d j e  
zdravstvene nege je 
nadomestila Moniko 
Polanc, ki je odšla na 
porodniški dopust. 

Sodelavci smo njeno dobro voljo in 
pripravljenost za delo z veseljem 
sprejeli. Vse pa nas o njej zanima še 
kaj več. Zato smo jo povabili na 
intervju. 

Janja, z nami si že polne tri 
mesece. Že pred tem si nabirala 
izkušnje pri delu v Domu Petra 
Uzarja v Tržiču. Kako si doživela 
menjavo službe in nov začetek v 
Zavodu sv. Martina?
Vse skupaj se je dogajalo zelo hitro. V 
bistvu o menjavi službe do takrat, ko 
sem videla razpis, nisem preveč 
razmišljala, vedela pa sem, da bo 
enkrat do tega prišlo. Bilo je stresno 
in precej čustveno, saj je bilo 
potrebno pretrgati vez, staro 19 let. 
Toliko časa sem bila namreč 
zaposlena v Domu Petra Uzarja. Sem 
pa zelo vesela, da so me novi 
sodelavci tako lepo sprejeli. Imam 

INTERVJU Z JANJO DUH
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veliko upanja, da bomo dobro 
sodelovali.

Kako bi nam opisala svoje delo? 
Delo je raznoliko, dinamično, ravno 
tako,  kot ga obožujem. Zavedam se 
velike odgovornosti, ki mi je 
naložena, vendar me to ni  
prestrašilo.  

Verjetno si sedaj dobila že dober 
vpogled nad delom. Si si 
postavila kakšne prioritete, kaj bi 
rada prvo opravila? 
Joj, vse!!! Saj veste, vsaka metla 
drugače pometa. Jasno, da ima 
prioritete zdravstvena nega in 
oskrba, saj   dobra nega in oskrba 
dajeta domu  pečat in kvaliteta  
pomeni dober sloves. 

Da ne bova govorili samo o delu, 
nam lahko poveš, kje in kako si 
preživljala svoje otroštvo? 

Janja praznuje svoj prvi rojstni dan.  

Rodila sem se 24.6.1969 v Kranju 
očetu Leopoldu in mami Marjeti 
Hladnik kot prvorojenka. Imam še 
dve sestri: Andreja je mlajša eno 
leto; Mateja pa deset let. Otroštvo 

sem preživela v Tržiču.  Bilo je lepo, 
starša sta nam nudila poleg 
materialnih dobrin tudi veliko 
ljubezni.

Imaš tudi družino, doma ti 
verjetno ni dolgčas?

Res je. Poročila sem se leta 1991, na 
13. aprila (ni bil petek) na 
Dolenjskem, v Raki pri Krškem. Moj 
mož je namreč z Dolenjske. Imava tri 
otroke; Jure (21 let) se je konec 
letošnjega julija osamosvojil in se 
odselil od doma; Anja (20 let) 
zaključuje pripravništvo za srednjo 
medicinsko sestro; Zala (13 let) pa 
gre letos v 8. razred osnovne šole. 
Nikoli nam ni dolgčas, vedno se kaj 
dogaja.  

Kaj pa rada počneš v svojem 
prostem času?

Veliko mi pomeni druženje z družino, 
rada se sprehajam, kolesarim (letos 
še ne kaj dosti, je bilo prevroče), 
obožujem ročna dela ( pletenje, 
kvačkanje). Brez knjig pa tako ne 
znam živeti. Če ni drugega čtiva, pa 
kakšno staro preberem še enkrat.

Kaj te spravi v dobro voljo oz. ti 
polepša dan?
Rada imam ljudi in če čutim, da sem 
nekje dobrodošla, sem najsrečnejša 
na svetu. Dobra beseda, nasmeh - 
nisem prav zahtevna. Če je pa še 
lepo vreme, sem pa  zmagala. 

Če se spomniš na svoje počitnice, 
kateri lepo preživeti dopust ti 
najprej pride na misel? 
Naš kratek dopust v Termah 3000 v 
Moravcih. Bil je pomladanski čas, 
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povsod je cvetela oljna repica, sijalo 
je sonce, otroci so uživali v vodi, 
midva z možem pa na kolesu in v 
sprehodih. Ni bilo lepšega.

Ali je kakšen kraj, kjer še nisi 
bila, pa bi ga rada videla?
Veliko jih je.  Želim si videti Peru, 
Indijo, Tibet. Mogoče pa bom kdaj 
šla …..

Pa še malo za hec. Predstavljaj 
si, da bi ti dobra vila uresničila 
tri želje.  Katere želje bi si 
zaželela?
Ojej!!
1. Zdravja in sreče v moji družini z 

obilo prirastka (vnuki - jasno).
2. Še naprej srčne in dobre 

sodelavce, kakršne že imam.
3. Da bi bile zime čim bolj mile, z 

malo snega in brez poledice, da 
se bom lahko vozila v službo.

Janja, hvala za tale zanimiv intervju, 
v katerem si predstavila še tisto 
drugo Janjo, kadar ni v službi. Želim ti 
veliko zadovoljstva in energije za 
delo še naprej. 

Alenka Zorč, socialna delavka

V petek, 26. marca v 
letošnjem letu, je v 
Dom prišla ga. Ivana 
Mencinger, ki jo 
večina pozna kot 
Johano. K nam je 
prišla po operaciji 
kolena. Povedala je, 
da se je za začasni 
odhod v Dom odlo-

ZAČASNI SPREJEM GE. 
JOHANE - IVANE 

MENCINGER

čila sama, saj je menila , da bo tako 
najbolje lahko okrevala po operaciji. 
Ves čas je redno vadila v fizioterapiji, 
se udeleževala skupinske telovadbe 
in tudi drugih aktivnosti v Domu. 

Gospa Johana skupaj s prijateljico Angelo 

Hodnik na obisku v Domu. 

Ob vsej dejavnosti je kar prehitro 
minil čas do konca maja, ko je odšla 
domov. Preden je odšla, nam je 
zaupala še zgodbo o njenih putkah, ki 
se je dogodila v času, ko je bila pri 
nas. 
Pred odhodom na operacijo je imela 
Johana doma putko in petelinčka. 
Odločila se je, da ju bo pustila čez 
zimo, saj sta ji prirastla k srcu. Ko je 
odšla v bolnico in kasneje v Dom, je 
skrb zanju zaupala vnukinji. Pozabila 
pa jim je naročiti, naj pobirajo jajčka. 
Ta so tako ostajala v gnezdu. Putka 
jih je začela valiti. Tri tedne je bilo 
tako ravno dovolj, da so se iz 
nepobranih jajčk izvalili piščančki. 
Tako je Johano ob prihodu domov 
pričakalo kar 8 majhnih piščančkov. 
Ti so zagotovo poskrbeli, da Johani le 
ni bilo preveč dolgčas po naši družbi. 

Alenka Zorč, socialna delavka
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IZLET NA VOGAR

V februarju, ko še 
n isem de la la  v  
Zavodu Svetega 
M a r t i n a ,  s e m  
s o d e l o v a l a  v  
v s e s l o v e n s k e m  
izzivu žensk, da 
uživamo čim bolj 
naravno pridelano 

hrano, se vrnemo k naravi in 
prisluhnemo same sebi, svojim 
mislim, čustvom  in telesu.
Konec junija sva z našo delovno 
terapevtko Simono odpeljali šest 
stanovalcev na Vogar, na domačijo 
Dolenc. Že sama vožnja skozi gozd 
me je sprostila, ob prihodu pa me je 
prežel mir. 

Gospa Milka nas je na Vogarju lepo 

postregla. 

Kako blizu vsakodnevnega vrveža 
lahko najdemo sprostitev in tišino.  
Na sami domačiji nas je prijazna 
gospodinja Minka sprejela odprtih 
rok. Postregla nam je z zelo okusnim 
»štrudlom«  s skuto in koprivami, ob 
katerem sem ostala brez besed. 

Živali, ki so se prosto pasle okrog 
domačije, so za svojo vzele našo 
gospo Faniko, predvsem petelin, s 
katerim sta skupaj malicala. 

Živali na domačiji na Vogarju. 

Pogled na Vogel je bil prečudovit, žal 
pa nismo mogli do razgledne točke, 
saj je bila pot za nekatere pretežka.
Nabrala sem arniko in gorski koper in 
vso pot v dolino mi je srce prepevalo. 
Bila sem polna pozitivnih vtisov in kar 
nekaj časa si izleta nisem mogla izbiti 
iz glave.
Prejšnji teden sem na isto pot 
odpeljala svojo družino: starejšo hči 
in bodočega zeta, najmlajšo hči in 
moža. Tokrat smo šli tudi na 
razgledno točko. Ob pogledu na 
dolino, na jezero in hribe smo 
obnemeli. Čez čas pa ugotovili, kako 
slabo poznamo Bohinj, čeprav smo 
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domačini. 
Tokrat je bil »štrudl« pri Dolencu 
jabolčni, a vseeno odličen. Kupili smo 
ovčji in kozji sir s planine ter si 
obljubili, da se še vrnemo.

Jana Strgar, javna delavka 

V sredo, 18. julija, 
smo letos prvič imeli 
s l ado ledn i  dan .  
Vreme je bilo zelo 
lepo in tudi toplo, 
zato smo se zbrali na 
ž u p n i j s k e m  
dvorišču, kjer je 
dopoldne senca. S 
harmoniko sta nas v 

lepem poletnem dopoldnevu 
spodbujala dva rosno mlada 
muzikanta - Jaka Taler in Matevž 
Korošec. Igrala sta vse sorte glasbo - 
polko, valčke in tudi še kaj drugega. 
Bila sta zelo dobro razpoložena in sta 
res dobro igrala. V zahvalo sta od 
domskega župnika gospoda Vidmarja 
dobila tudi skromno darilo. Med 
njunim igranjem pa smo se 
stanovalci sladkali s sladoledom 
različnih okusov. 

S sladoledom smo se sladkali pred 

župniščem. 

SLADOLEDNI DAN

Preživeli smo res lepo dopoldne in 
komaj čakamo, da ga spet ponovimo.

Jože Škantar, stanovalec (zapisala 

Bernarda Markelj)

Gospa Nuša iz Stare 
Fuž ine se je  z  
veseljem odzvala 
našemu vabilu, da bi 
nam prikazala način 
i z d e l o v a n j a  
b i d e rma j e r j e v i h  
šopkov. Tako smo 
19. junija izvedli že 
drugo delavnico. 

Rože in zelenje smo nabrali po 
travnikih in domačih vrtovih. Veliko 
cvetja je s seboj prinesla ga. Nuša - 
izučena cvetličarka. Občudovali smo 
njeno spretnost pri izdelovanju 
šopkov za stanovalce, ki so 
praznovali rojstni dan. Nekatere 
stanovalke so si same izdelale  šopek 
za v sobo. Hvala ge. Nuši, da je 
pripravljena občasno priti v naš Dom 
in nam s svojimi čudovitimi šopki 
polepšati praznovanja rojstnih dni 
stanovalcev.

Take čudovite šopke nas je učila delati ga. 

Nuša Rabič. 

DELAVNICA IZDELOVANJA 
CVETLIČNIH ŠOPKOV
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Nasmeh ob rožah. 

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

V torek, 23.7.2013, 
je v našem Domu 
nastopil "Kvintet za 
pet", ki deluje pri 
Kulturnem društvu 
Vintgar na Blejski 
Dobravi. V kvintetu 
sodelujejo pevci: 
basista Luka in 

Andrej Černe z Blejske Dobrave, 
baritonist Ambrož Černe, tenorista 
Branko Čušin in Blaž Lavtižar s 
Koroške Bele. Občasno se kvintetu 
pridružijo tudi Leon Mohorič, Anže 
Košir in Pavle Mesec z Jesenic. 

Pevski sestav je prvič nastopil še kot 

"Ljuba narava, ostani prijazna nam 
ljudem! Ti si kruh, ki ga jemo. Ti si 
dom, kjer živimo. Ti si pljuča, s 
katerimi dihamo. Ti si raj, v katerem 
se veselimo življenja ob cvetju in 
pticah. Ostani prijazna nam ljudem, 
ljuba narava."  

Phil Bosmans

KVINTET ZA PET

kvartet leta 1999. Zasedba štirih je 
kmalu prerasla v kvintet, ki je v svoj 
repertoar uvrstil vrsto znanih ljudskih 
in umetnih skladb domačih ter tujih 
avtorjev. Kvintet izvede okoli petnajst 
priložnostnih nastopov letno, 
organizira in sodeluje na srečanjih s 
pevskimi sestavi iz zamejstva, ob 
slovesnostih pa tudi sami oblikujejo 
petje pri maši v župnijski cerkvi na 
Koroški Beli in drugod. V zadnjih letih 
se je kvintet z lepimi nastopi na 
območnem srečanju redno uvrstil na 
medobmočno srečanje. Ocene z revij 
dokazujejo, da se njihova želja po 
stalnem kvalitetnem napredku 
uresničuje. O tem smo se prepričali 
tudi v našem Domu. 

Kvintet za pet 

Najlepša hvala vsem pevcem, ki so 
del svojega časa delili z našimi 
stanovalci. 

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Razstava Ljudje v Alpah prikazuje 
fotografsko delovanje skupine petih 
fo togra fov,  k i  so  s i  zarad i  
zagledanosti v gozdove in les nadeli 
ime »LUBADARJI«. Svoje fotografsko 

OTVORITEV FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE LJUDJE V ALPAH
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delovanje so posvetili našim goram in 
ljudem, ki so živeli na njih. Zato ima 
razstava zgodovinski, umetniški in 
arheološki pomen. Po leksikonu: 
zgodovinski, ker prikazuje celoto 
preteklih dogajanj, tok časa, v 
katerem se je človeštvo razvijalo in 
spreminjalo. Umetniški, to je 
človeške želje po vsestranskem 
izražanju in posredovanju misli in 
čustev. Etnološki, ker prikazuje 
kulturo in način življenja posameznih 
etno lošk ih  skup in,  področ je  
materialne, socialne in duhovne 
kulture posameznih narodov. 

Otvoritev razstave Ljudje v Alpah. 

Tako imajo slike z razstave veliko 
vrednost in veliko zaslug, da ne bi 
nekdanji pastirji, kmetje, drvarji in 
njihova gorska bivališča in zatočišča 
utonili v pozabo. 
K temu je pripomogla njihova velika 
ljubezen do črnobele fotografije, ki 
j i m  j e  p o d a r i l a  v r h u n s k o   
obvladovanje svetlobe in sence. 

Milan Gunde, stanovalec

Na ogled razstave, ki bo na voljo do 
30. septembra, ste vabljeni tudi 
zunanji obiskovalci.

KAKO SO SE VČASIH IGRALI 
OTROCI?

»SVINKO BIT«

»KAMNE METAT«

Oskrbova lke  na  
terenu v pogovoru s 
prejemniki pomoči 
i z v e m o  v e l i k o  
z a n i m i v e g a  o  
življenju, kakršnega 
so živeli včasih. 
Gospe Tilka in Lojzka 
sta z mano delili 
zanimive otroške 

igre, ki so se jih igrali včasih. Da ne 
oddidejo v pozabo, sem jih zapisala. 
Želim vam obilo veselja ob igri. 

Z igro so otroci potrebovali »svinko« - 
to je bila konzerva, ki so jo ponavadi 
našli kar na pašniku. Teh se je po 
pašnikih našlo zadosti, ker so ostale 
od vojne. Poiskali so še suhe in 
ukrivljene smrekove veje. Te so 
potem tako priredili, da so bile 
podobne hokejskim palicam. Za 
»gol« pa so poiskali kakšno kotanjo 
ali pa so skopali manjšo luknjo. Polje 
za igro so omejili s smrekovimi 
vejami. Razdelili so se v dve skupini. 
Z žrebom so določili, katera skupina 
ima prva svinko. Igralec se je svinke 
smel dotakniti le s palico. Če jo je 
sunil z rokami ali z nogami, je moral iz 
igre. Zmagala je skupina, ki je 
večkrat spravila svinko v kotanjo. 
Igro so se otroci šli tako dolgo, dokler 
se niso utrudili ali pa se sprli, včasih 
pa tudi stepli med seboj. 

Igro so se največkrat šli ob jezeru. 
Poiskali so si približno enako velike 
kamenčke in kratke palice. Tekmovali 
so, kdo bo najdlje zalučal kamen. 
Otrok je kamen najprej vrgel v zrak, 
nato pa ga je s palico v zraku zadel, 
da je odletel čim dlje v jezero. 



20

                                             Zavod sv. Martina                                        

Drobtinice - september 2013

Sama sem se igro poskusila in 
ugotovila, da zahteva kar nekaj 
spretnosti. Ni enostavno vreči in 
potem v zraku zadeti kamna s palico.
 

Špongo de longo so se rade igrale 
deklice, kadar so sedele na dolgi klopi 
pred šolo. Druga za drugo so hitro 
zlogovale: ŠPON  GA  DE  LON  GA  LI  
SN  TE  KI  SN  TE  KA. Tista, ki je 
prišla na vrsto za zadnji zlog, je 
morala hitro prekrižati noge. Igrale 
so se, dokler niso imele vse 
prekrižanih nog. To igrico so deklice 
imele zelo rade in se zraven tudi 
nasmejale. 

Zdenka Dobravec, socialna oskrbovalka

Andreja skupaj z go. Štefko. 

Enkrat mi je profesorica na fakulteti 
rekla, da je v življenju pomembno 
izbrati poklic, ki te osrečuje. Sama 
lahko rečem, da sem izbrala tak 
poklic in da sem vesela, da sem ga 
lahko opravljala v vašem domu. Več 
kot tri leta smo vsak vikend in poletne 
počitnice preživeli skupaj. Večkrat se 

»ŠPONGA DE LONGA«

ANDREJINI SPOMINI 

spominjam, kako smo se skupaj 
nasmejali kakšni vaši prigodi iz 
otroštva, kako smo plavali v 
Bohinjskem jezeru, si ogledali slap 
Savico, obiskali moja stara starša na 
planini Goreljek in skupaj zapeli, pri 
meni doma jedli borovnice, se ob 
jezeru sladkali s sladoledom, se 
skupaj potili pri skupinski telovadbi in 
naklepetali na skupini Biosinhron. Z 
zanimanjem sem poslušala zgodbe iz 
vaših mladosti in vzela na znanje 
vsak nasvet in opozorilo. Hvala vam 
za presenečenje, ki ste mi ga 
pripravili, ko sem diplomirala in hvala 
za dragocene izkušnje, ki sem jih 
pridobila kot delovna terapevtka. 
Hvala tudi vsem zaposlenim in 
direktorju, da ste me sprejeli, da smo 
se dobro razumeli, da sem bila lahko 
del vašega kolektiva. V veselje mi je 
bilo delati z vami. Začenjam s 
pripravništvom, morda kasneje tudi z 
nadaljnjim študijem in obljubim, da 
se bomo še videli. 

Andreja Ličef, delovna terapevtka

Alen na obisku v Domu. 

INTERVJU Z ALENOM 
KUKIĆEM



21

                                             Zavod sv. Martina                                        

Drobtinice - september 2013

Alen Kukić je star devet let in obiskuje 
tretji razred. Hodi na krožek 
Podmladek Rdečega Križa. Na 
tomboli v Domu je zadel zanimivo 
nagrado in sicer predstavitev v naših 
Drobtinicah. Tako vam sedaj 
predstavljam tega prijetnega fanta. 
Doma je iz Studorja. Ima še sestro 
Martino in polsestro Tejo. 

Povej Alen, skoraj so že tu 
poletne počitnice. Boš šel kaj na 
morje?
Ja, že tretje leto bom šel na morje s 
kolonijo v Novigrad. 

K a j  b o š  š e  p o č e l  m e d  
počitnicami?
S kolesom se bom vozil, šel bom na 
sladoled in na kakšen izlet. Delam 
jadrnice, doma imam že eno, ki sem 
jo sam naredil. Pa kopal se bom v 
jezeru. 

Imate doma kaj domačih živali?
Imamo krave, pa dve muci in tri 
mladičke, zajčke, hrčka Snufija, 
imamo tudi čivavo, pa kužko Srečko 
in kuža Spajka. Spajk je velik kuža, 
mešanec med labradorcem in 
bernskim planšarskim psom. Imamo 
pa še kokoške, ravno nekaj dni nazaj 
smo kupili nove, saj nam jih je nekaj 
pojedla lisica. 

To imate pa veliko zanimivih 
živali. Tudi ti kaj pomagaš pri 
skrbi zanje?
Tudi včasih kaj pomagam. 

Kateri predmet pa ti je najbolj 
všeč v šoli?
Najrajši imam slovenščino. 

Kaj pa še počneš v prostem času? 
Hodim na folkloro, saj rad plešem. Pa 
ministrant sem. Ko bom velik, bi bil 

rad župnik. Doma imam že mašne 
plašče in obleko. Tako se igram maše: 
jaz sem župnik, drugi otroci pa 
pridejo k maši, pa berejo berilo. 
Alen, hvala za intervju. Želim ti lepo 
preživete poletne počitnice. V jeseni 
pa se ponovno srečamo v Domu. 

Alenka Zorč, socialna delavka

D e m e n c a  j e  
k r o n i č n a  
n a p r e d u j o č a  
možganska bolezen, 
ki prizadene višje 
možganske funkcije, 
kot  so  spomin,  
m i š l j e n j e ,  
o r i e n t a c i j a ,  
r a z u m e v a n j e ,  

računske in učne sposobnosti ter 
sposobnosti govornega izražanja in 
presoje. 
Je skupek simptomov in znakov, ki se 
pojavljajo pri bolniku in so lahko 
posledica različnih bolezni. Za 
demenco so značilne motnje 
spomina, osiromašeno mišljenje ter 
p r i z ade tos t  p r i  op rav l j an ju  
vsakodnevnih dejavnosti. Prizadeto 
je pomnjenje in priklic novih 
informacij (pozabljivost), zmanjšana 
j e  z m o ž n o s t  o r i e n t a c i j e ,  
razumevanja, računanja, govornega 
izražanja in presoje, zmanjšana je 
sposobnost obvladovanja čustev ter 
s o c i a l n e g a  v e d e n j a .  Z  
napredovanjem demence postaja 
bolnik vedno manj samostojen in 
potrebuje dodatno pomoč. Pri 
demenci gre torej za upad prej 
obs to ječ ih  in te lek tua ln ih  in  
spominskih sposobnost i  (t . i .  

DEMENCA - LE KAJ JE TO?
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spoznavne sposobnosti). Demenco 
lahko povzroči več kot sto različnih 
bolezni, kljub temu pa natančen 
vzrok za nastanek te bolezni ni znan.
Njena najpogostejša oblika je 
Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja 
več kot 80 odstotkov vseh demenc. 

›motnja spomina
›Vsaj ena od naslednjih spoznavnih 
motenj:

- pridobljena motnja govora     
  (afazija )
- nezmožnost izvedbe   
  ciljanega  giba (apraksija)
- ne prepoznavanje osnovnih   
  vidikov predmetov(agnozija)

* manj uspešno organiziranje in 
načrtovanje

* zmanjšane socialne in delovne 
uspešnosti, ki so posledica 
spoznavnih motenj

* zanesljivo napredovanje 
simptomov

Ko je diagnoza postavljena, bolnike 
začnejo takoj zdraviti. Bolezen ni 
ozdravljiva, lahko pa jo nadzirajo, za 
nekaj časa zamaknejo začetek 
simptomov in jo zadržijo na isti ravni 
tudi po letu dni ali dlje. Poleg tega 
lahko veliko naredijo tudi pri 
vedenjskih in duševnih spremembah, 
denimo pri depresiji, tesnobi, 
vznemirjenosti ali nespečnosti, ki 
utegnejo bolnika in njegove svojce 
obremenjevati celo bolj kot sama 
pozabljivost. Pomagajo lahko z 
različnimi zdravili. Novejša imajo 
manj neželenih učinkov.

Kljub dobri praksi in napredku, novim 
pristopom ter novim zdravilom, pa 

Merila za prepoznavanje 
demence so:

ZDRAVLJENJE

ZAKLJUČEK

smo ugotovili, da je naš največji 
sovražnik čas in pa predpisani 
s tandard i  zapos lovan ja .  Ob  
možnosti, da se bolniku z demenco 
celostno posvetimo, mu nudimo 
mirno svetlo in čim bolj domačno 
okolje ter pristopamo mirno in z 
vsakodnevno rutino, lahko bolezen v 
veliki meri upočasnimo. Pri bolniku, 
kateremu lahko vse to omogočamo, 
ne upočasnimo samo bolezni, temveč 
p r i s p e v a m o  k  n j e g o v e m u  
kvalitetnemu preživljanju starosti. S 
tem pa doprinesemo k zadovoljstvu 
svojcev in ne nazadnje k lastnemu 
zadovoljstvu.

Pripravila: Saša Urh, varuhinja

N a  s t r a n e h ,  
n a m e n j e n i h  
spoznavanju krajev, 
o b i č a j n o  
p r e d s t a v l j a m o  
enega od bližnjih 
krajev. Tokrat pa za 
spremembo, ker je 
r a v n o  č a s  p o  

dopustih, obiščimo Otok Pašman. 
Sama sem ga letos poleti obiskala in 
zagotovo se tja še vrnem. 

Komaj sem dočakala mesec julij, ko 
smo se z družbo odpravili na zaslužen 
dopust. S potovanjem smo pričeli 6. 
julija ob drugi uri ponoči. Pot nas je 

VIR:

1. http://www.e zdravje.com/demenca

2. Kodela A,Vihtelič S. Ohranjanje samostojnosti 

pri bolniku z demenco in starostno depresijo. 

Idrija: Psihiatrična bolnišnica, 2004.

OTOK PAŠMAN
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peljala preko Novega mest, kjer smo 
imeli prvi postanek. Nato smo se 
odpravili čez Metliko, do avtoceste in 
naravnost do Biograda na morju. 
Vožnja je trajala kar pet ur. Že ko smo 
prišli skozi predor sv. Roka, smo 
začutili pravi vonj po morju. Ob 
osmih smo v Biogradu počakali na 
trajekt, potem pa še deset minut 
vožnje in že smo bili v Tkonu. Juhuhu! 
Pa smo na morju, na počitnicah, ki 
smo jih čakali celo leto. Celih deset 
dni smo uživali in odklopili vse skrbi. 
Uživali smo v kopanju, sončenju, 
sprostitvi in počitku, daleč od 
ponorelega sveta. V brezskrbnosti 
nam je minilo teh deset dni in polni 
novih moči smo odrinili nazaj. Ker pa 
je vsak dopust novo doživetje in 
pomeni nove dogodivščine, se že 
veselim naslednjega. 

Na otok pridemo najhitreje s 
trajektom iz Biograda do mesta Tkon 
na Pašmanu. Druga trajektna linija 
pa je Zadar-Preko (otok Ugljan) in 
naprej po cesti mostu v kraj Ždrelac. 
Vsa naselja na Pašmanu so povezana 
z otoško cesto. S površino 63 km in 
65 km razgibane obale spada med 
večje hrvaške otoke. 

Prometna povezanost

S sosednjim otokom Ugljanom je 
povezan z mostom v ožini Ždrelac, do 
kopnega pa ga deli Pašmanski kanal, 
ki je na posameznih delih širok samo 
2 km. Tako je tudi med redkimi otoki, 
ki so tako blizu kopnemu. Nahaja se v 
zadrskem področju, med mestoma 
Zadar in Biograd. Mediteranska klima 
je razvila bogat svet flore in favne, 
mnoge  v r s t e  z d r a v i l n i h  i n  
aromatičnih rastlin, morje pa skriva 
in varuje tudi veliko vrst školjk in rib 
hrvaškega Jadrana. 

Morje je čisto, plaže so peščene in 
kamnite z nešteto majhnih zalivov. 
Ob Pašmanu se morski tokovi 
menjajo vsakih 6 ur, zaradi česar je 
tukajšnje morje med najbolj čistimi v 
Jadranu. Na vzhodni strani otoka se 
lahko kopate med naravnimi stenami 
z dolgimi kamnitimi platoji in v 
kristalno čistem morju. Večina naselij 
se nahaja ob samem morju in plažah. 
Vzdolž položnejše vzhodne obale se 
nahajajo vsa otoška naselja: Banj, 
Barotulj, Dobropoljana, Kraj, 
Mrljane, Neviđane, Pašman, Tkon, 
Ugrinić in Ždrelac. Na otoku po 
podatkih iz popisa prebivalstva iz leta 
2001 stalno živi 3100 prebivalcev.
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Pašman ima lepe peščene plaže in 
borove gozdove ter je zato poznan 
kot turistični otok. Prebivalci se poleg 
turizma ukvarjajo še z ribolovom in 
poljedelstvom. Gojijo vinsko trto in 
oljke. Od turistične ponudbe so tu 
poleg restavracij še turistične sobe, 
apartmaji, turistične hiše, penzioni in 
avtokampi. Klima na otoku je 
ugodna. Povprečna januarska 
temperatura znaša 6,5 julijska pa 
24,4°C. Manjše pristanišče je dobro 
zaščiteno pred južnimi in zahodnimi 
vetrovi.

Po otoku je več zahtevnih gričevnatih 
kolesarskih stez. Priporočajo izlet, 
peš ali s kolesom na grič Veliki Bokolj, 
od koder se razkriva prekrasen 
pogled na Kornate, sosednje otoke, 
pašmanski kanal, Biograd in ob 
lepem vremenu celotni srednji del 
Jadrana. 

Zelo se priporoča ogled frančiška-
nskega samostana sv. Dujma v 
naselju Kraj in benediktinskega 
samostana sv. Kuzme in Damjana na 
griču Ćokovac nad mestom Tkon. Iz 
Pašmana se lahko s čolnom zapeljete 
na krajše izlete do bližnjih mest, 
Zadra in Biograda, kakor tudi po 
kopnem do sosednjih mest na otoku 
Pašmanu in Ugljanu, da spoznate 
njihove zanimivosti in vsakodnevne 
navade.

Jana Urbanc, srednja medicinska sestra

IZ MAMINE SKLEDE: 
MASOVNEK

Potrebujemo: 
0,5 l domače kisle smetane
1 žlico bele moke
1 žlico koruzne moke 
2 stepeni jajci
malo soli

Ga. Barbara v družbi z g. Darkom. 

Barbara Thaler, doma iz Loma nad 
Tržičem, nam je zaupala tale recept 
za znano jed, ki se ji reče masovnek. 
Barbara se spomni, kako dobrega je 
znala narediti njena mama Pepca. Je 
pa to jed, ki nasiti lačne jedce. 
Ponavadi so ga jedli ob kakšnem 
večjem delu. 

Smetano zavremo, dodamo obe 
vrsti moke in dobro premešamo, da 
se ne naredijo grudice. Dodamo 
jajci, posolimo in kuhamo ter zraven 
mešamo, dokler masa ne odstopi od 
posode. Masovnek jemo s kruhom. 
Pa dober tek!

Barbara Thaler, stanovalka
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O BEZGU

Bezgovi listi

V okviru srečanj na temo o zdravilnih 
zeliščih, nam je svoje izkušnje in 
znanje predstavila ga. Pavlina 
Zorman skupaj s svojo učenko 
Natalijo. Za Drobtinice pa nam je 
predstavila zelo porabno in tudi 
znano rastlino, ki v izobilju raste tudi 
v Bohinju.  

Črni bezeg spada v družino kovačni-
kov (Caprifoliaceae). To je grm ali 
manjše drevo, ki zraste tudi do 10 
metrov visoko.
Uporabna je cela rastlina. Zgodaj 
pomladi nabiramo mlade poganjke in 
liste, nato cvetje, ki ga nabiramo 
samo ob sončnem vremenu. 
Notranjo plast lubja na koreninah 
nabiramo od februarja do novembra. 
Ob koncu zime (februarja, marca) in 
v pozni jeseni (oktober, november) 
nabiramo tudi lubje stebel in vej, ki 
mu ostrgamo osrednjo plast. K 
vsemu temu pa še moramo prišteti 
plodove, ki nam jih bezeg podari 
jeseni.

 in poganjki vsebujejo 
številne snovi, ki pospešujejo 
delovanje znojnic in izločanje seča, 
kar pomaga pri odvajanju škodljivih 
snovi iz telesa. V listih najdemo tudi 

Bezgovi listi

zdravilno snov, ki vpliva na količino 
sladkorja v krvi, zato lahko s 
tovrstnim čajem podpiramo tudi 
zdravljenje sladkorne bolezni. 
Bezgovi listi se dodajajo tudi v čajne 
mešanice za čiščenje krvi.

vzpodbuja delovanje znojnic. 
Tovrstno delovanje smo omenili že pri 
uporabi listov in poganjkov, vendar je 
vredno poudariti, da je cvetje pri tem 
znatno bolj uspešno. Uporabljamo ga 
tako za zbijanje vročine, pri kašlju, 
gripi, prehladu, začetni pljučnici, 
bronhitisu, astmi in vseh revmatičnih 
bolečinah.

 debel, vej in korenin deluje 
odvajalno ter pospešuje izločanje 
seča. Pomaga pri motnjah v 
delovanju ledvic in mehurja, 
vodenic i ,  vodeničnih otokih,  
mišičnem in sklepnem revmatizmu.
Zrele jagode so bogate z vitamini in 
drugimi koristnimi snovmi.
Uporabljajo se predvsem pri pljučnih 
boleznih. So tudi blago odvajalo, 
hkrati pa zaustavljajo drisko.

OPOZORILO!
Pri predoziranju lahko povzroča 
določene težave, zato se glede 
odmerjenih količin raje posvetujte s 
fitoterapevtom. Svežih bezgovih 
jagod ne uživamo, potrebno jih je 
obvezno nekoliko prekuhati!

Cvetje 

Lubje

Cvetje

Lubje
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RECEPT ZA VROČE DNI - ŠABESA

OCVRTI BEZGOVI CVETOVI

BEZGOV SOK

Potrebne sestavine:
- 4,5 litra vode
- 30 ml jabolčnega ali vinskega kisa
- 700 g sladkorja
- sok in tanko olupljena lupina 1 
limone
- 12 bezgovih cvetov

Bezgovo cvetje naberemo v suhem in 
sončnem vremenu, ker se kvasovke 
nahajajo predvsem v cvetnem prahu.
Postopek: Zavremo vodo in jo 
prelijemo v sterilizirano posodo, 
dodamo sladkor in mešamo, da se ta 
raztopi. Ko se ohladi, dodamo kis, sok 
in lupino limone, bezgove cvetove. 
Pokrijemo s krpami in pustimo stati 
24 ur. Skozi krpo precedimo v 
steklenice z debelim steklom. Pijača 
bo gotova čez približno dva tedna. 
Ponudimo jo primerno ohlajeno.

Zanimivo kulinarično doživetje z zelo 
enostavnim postopkom priprave.
Priprava: 
Pripravimo testo za palačinke. 
Cvetove bezga narahlo oprhamo in 
jih namočimo v testo za palačinke. 
Spečemo na vroči maščobi ali olju, ki 
naj ga bo toliko, da bodo cvetovi 
plavali.

Bezeg v parnem sokovniku ne daje 
izdatnejših količin soka, zato vam 
raje predlagamo sledečo recepturo.
Postopek: En kilogram zrelih jagod 
damo v lonec in dolijemo pol litra 
vode. Zavremo in pretlačimo skozi 
cedilo. Na liter dobljenega soka 

RECEPT ZA VROČE DNI - ŠABESA

OCVRTI BEZGOVI CVETOVI

BEZGOV SOK

dodamo še 150 g sladkorja. Kuhamo 
dodatnih 5 minut. Nakar še vroč sok 
prelijemo v steklenice in zapremo.

Pavlina Zorman

Negovalka vpraša stanovalko pri 
kosilu: »Gospa, a bova sedaj jedli?« 
da bi ji lahko pri jedi pomagala. 
Gospa odgovori: »Ja, vi si kar 
vzemite malo, saj je zelo dobro in 
imam dovolj.«
Po kosilu pa želi negovalka gospo 
pospremiti k počitku z vprašanjem: 
»Gospa, se bova malo ulegli?«. 
Gospa pa nato odgovori: »A boste kar 
k meni legla, bo dovolj prostora.«

Oskrbovalka pozvoni pri vratih 
gospoda, ki prejema pomoč na domu. 
Ta vpraša, kdo zvoni. Oskrbovalka 
odgovori: »Kovačeva« (kot se reče 
pri njihovi hiši). Gospod pa ne sliši 
dobro:  »Kva boš p lačava?« 
O s k r b o v a l k a  š e  g l a s n e j e :  
KOVAČEVA!«. Gospod pa nato: »A da 
'm jest plačov?«. 

Jana Strgar in Zdenka Dobravec

SEPTEMBER
Če ima Lenart sneg na planini, ga 
ima božič v dolini.

OKTOBER
Kadar drevje pozno listje sleče, 
huda zima bliža se preteče.

ANEKDOTA IZ DOMSKEGA 
ŽIVLJENJA …

ANEKDOTA S TERENA: 

PREGOVORI
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NOVEMBER
Ako na mrtvi dan dežuje, zamete 
zima pričakuje.

DECEMBER
Polna luna okrog božiča hudo zimo 
nam zapriča. 

Zlato valovje okrog in okrog;
bredem do pasa, ne zmočim si nog.  

V košarici kosmata kepica leži, 
mleko pije in se za miškami podi. 
Z dolgimi ušesi striže, ko zasliši 
zvok, nato pa bliskovito požene se v 
poskok. 

Po loncu meša, se vrti, da hrana se 
ne prismodi.  

Pripravila: Jana Urbanc, srednja 

medicinska sestra

UGANKE

Rešitve: zrelo žito, mucek, zajček, 
kuhovnica

VAJE ZA KREPITEV 
SPOMINA

Za vas sem pripravila dve vaji, ki 
pomagata pri ohranjanju in krepitvi 
spomina. Uspešno reševanje!

1. NAVODILO:  V eni minuti naštejte 
10 predmetov, ki jih najdemo v 
kuhinji.

1.)  

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6.)  

7.) 

8.) 

9.)

10.)   

1. NAVODILO:  V eni minuti naštejte 
7  listavcev ( listnatih dreves).

1.)  

2.)

3.)     

4.)

5.)

6.)

7.)

Saša Urh, delovna inštruktorica
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O VIDI GROS

Gospa Vida vestno in 
z veseljem prispeva 
svoje pesmi za 
časopis. Tokrat pa 
smo jo v uredništvu 
zaprosili, da se nam 
še predstavi. Takole 
pravi o sebi:
»Bila sem učiteljica. 
Dosegla sem svoj 

cilj. Že od malega sem si želela delati 
z otroki. Živim v Lescah od leta 1961. 
Rodila sem se pa v Ribnem leta 1935. 
Bila sem poročena, a zakon je šel »po 
zlu«! 
Ostala sem sama s sinom, starim 
takrat dve leti. Bilo je težko, a bila 
sem pogumna. Moj cilj je bil biti dobra 
mama in dobra učiteljica. 
To je bilo moje poslanstvo  uspela 
sem. Premagala sem težave, ker mi 
je bil v oporo Jezus, ki nam naroča, 
naj vzamemo nase svoj križ in 
hodimo za njim. » 

OČETOVA MODROST

Očka me je rad spodbujal:
«Sin moj, vse doseže se,
če si vztrajen in pogumen

se izpolnijo želje.
Cilj je velik kakor gora.
Strma pot do cilja gre.
Mali cilji, vsakodnevni,

nam budijo upanje.

So stopnice po katerih
včasih daleč pride se.

Rad imej se in verjemi,
zmogel boš ovire vse!

Ti si mladi zmagovalec.
Zmagovalec boš ostal.

Tebe spremlja božja roka,
Bog talente ti je dal.

Vse kar hočeš, boš dosegel,
To ti pravi oče tvoj!

Le ljubezni in dobrote
Ne izgubi, sinko moj!«

Vida Gros, bralka iz Lesc 
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BIT

Preden zarja jutranja zasije,
že se tebi, klanjam,

in svetloba mi srce razlije.

Ko zavest, telo se prebudi,
mislim le še nate

in vem, vse dal bom zate,
dokler se moja bit ne utrudi.

Prvi jutranji pozdrav,
ko mi kava zadiši,

že zopet k tebi sliši,
pa četudi komu ni prav.

Potem preko celega dneva,
na vsakem koraku,

naj bo v vodi ali v zraku
srce mi s tabo prepeva.

Ko zvečer utrujen posedim,
vem, da sem ti bil zvest,

lepo pomiri mi zavest
in potem lahko zaspim.

Saj veste, kaj ne da,
O kom govorim,

Koga tako goreče ljubim,
To je SLOVENSKA BESEDA.

Hinko Lužnik, pevec Moškega pevskega 

zbora društva upokojencev z Jesenic

PRAZNOVANJA

V maju so praznovali: 

Marija KOROŠEC

Daniel MORIČ

Anton BAJŽELJ

Dragotin NOVAK

Miladin RISTIČ

Marija ČAS

Vida JELOVČAN

Frančiška MOŽINA

Peter GARTNER

Ana VIDMAR

Jela BUČIČ

V juniju so praznovali: 
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V juliju so praznovali: 

Franci MÜLLER

Ivanka SEDEJ

Olga SEDEJ

Frančiška ROZMAN

Marija PRAŠNIKAR

Angela PEKOVEC

Angela Rozalija KAVŠEK

Dolores BAK

V avgustu so praznovali: 
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UTRINKI V SLIKI IN BESEDI

Celo poletje nas je ob ponedeljkih obiskoval 
g. Ivan Cvetek in nam igral na harmoniko. 

Tudi poleti se lahko takole prijetno posedi ob kmečki 
peči. Le zakurjena ne sme biti. 

Naš prijatelj kuža na obisku. 

Romanje na Rakovnik: po koncu sv. maše smo se 
družili ob malici. 

Mala tortica za majhno praznovanje.

Sladoledni dan: igrala sta nam Beno in Borut. 
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Na obisku pri Čučkovi Marici na Bitnjah. 

Zunaj uživamo ob kavici in soku. 

Izlet k jezeru.

Za glasbo in veselje sta dobro poskrbela 
Matevž in Jaka.

Na obisku pri ge. Marjanci Kozina v Ukancu. 

Tako nam je bilo luštno, da bomo z veseljem 
še kdaj prišli. 
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Prostovoljka Milena na sprehodu z go. Minko.

Ga. Franca uživa ob poslušanju harmonike.

Zabava ob igri Človek ne jezi se.Prijateljice.

V dobri družbi. 
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Zajtrk na varovanem oddelku: stanovalci si ga 
pripravijo sami ob pomoči. 

Sobotno dopoldne smo si takole krajšali čas z 
balinanjem. 

Marjanca in ga. Ela na sprehodu. 

Direktor nas je razveselil s gugalnico. 

Nastop pevke Janje Hvala je pustil močan vtis pri 
poslušalcih. 

Drobtinice - september 2013
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Obiskala nas je naša bivša stanovalka ga. Ema Gogala. 
Veselje je bilo obojestransko. 

Pohod zaposlenih v Domu po Koritih Mostnice in do 
slapa na Vojah.

Drobtinice - september 2013

Zaposleni skupaj z go. Majdo Kromar in županom na občinskem prazniku. 
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Uredniški odbor:
Alenka Zorč 

Bernarda Markelj
Jana Urbanc

Maja Grm
Janja Duh
Saša Urh

Fotografije: arhiv Zavoda sv. Martina

Lektoriranje: Julijana Cundrič
Oblikovanje: Mojca Rožič

Uredniški odbor:

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

Od nas so se poslovili:

Naj počivajo v miru.Naj počivajo v miru.

Ana Kapus
V maju:

Alojz Žemva
V juniju: 

Dušan Rudič
Anton Bajželj

V juliju:

Frančiška Rabič
Jože Hribar
Štefanija Svenšek
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Jordan Blaževič
V septembru:


