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PRIČAKOVANJE

Zato ob začetku novega leta vsem 
stanovalkam in stanovalcem, njihovim 
svojcem, vsem zaposlenim, prostovoljkam in 
prostovoljcem, vsem bralkam in bralcem teh 
Drobtinic ter vsem ljudem dobre volje želim, 
da bi v sebi gojili zaupanje v dobro, da bi imeli 

V božičnih dneh me je 
nagovorilo razmišljanje, 
kako Bog skozi  vso 
zgodovino preseneča 
slehernega človeka.
L j u d j e  ž i v i m o  v  
pričakovanjih. Zanimajo 
nas izpovedi, napovedi, 
a n a l i z e ,  d o g o d k i .  

Pr ičakovanja  budi jo  v  nas  raz l ična 
razpoloženja: veselje, žalost, navdušenje, 
jezo, nemir, … ali pa zaupanje v Božjo 
previdnost, ki ima za sad notranji mir. 
In prav ta notranji mir je tisti, ki si ga zaželimo 
ob Božiču z željo, da bi nas skupaj s srečo in 
zdravjem spremljal skozi vse naslednje leto.

Ali danes človek res še lahko zaupa? Ob 
mnogoterih slabih novicah je to povsem 
upravičeno vprašanje. Vendar brez zaupanja 
človek ne more živeti. Seveda gre pri zaupanju 
tudi za tveganje. Tveganje v tem, da me drugi 
lahko zlorabi, se izneveri, izkoristi, in seveda 
strah, da na koncu ostanem sam. 

Vendar pa se Bog človeku nikoli ne izneveri. 
V svetem pismu 1Kor 10,13 je zapisano: 
»Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, 
Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili 
preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob 
preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo 
boste mogli prestati.«

Zato ob začetku novega leta vsem 
stanovalkam in stanovalcem, njihovim 
svojcem, vsem zaposlenim, prostovoljkam in 
prostovoljcem, vsem bralkam in bralcem teh 
Drobtinic ter vsem ljudem dobre volje želim, 
da bi v sebi gojili zaupanje v dobro, da bi imeli 

notranji mir in izžarevali veselje v svojem 
življenju. 

ZAHVALA

Sredi decembra 2013 je Svetu Zavoda sv. 
Martina potekel mandat. Zato bi se rad prav 
vsem članom iskreno zahvalil za njihovo 
požrtvovalno in konstruktivno delovanje v vseh 
letih obstoja Zavoda sv. Martina. Tudi zaradi 
vašega zavzetega, prostovoljnega dela je 
Zavod danes ustanova, ki stoji na lastnih trdnih 
temeljih. Bog vam povrni in vse dobro na vaših 
življenjskih poteh.

PRIŽGIMO LUČKO HVALEŽNOSTI IN 
UPANJA

Jože Cerkovnik, direktor

Ko končujemo staro leto 
se naš pogled in naše misli 
ozirajo nazaj. Obujamo 
spomine na dogodke, 
zlasti tiste, ki so povezani z 
našim življenjem. Spomini 
se ustavljajo tudi ob 
ljudeh, s katerimi smo 
povezani, in ob ljudeh, ki 

so nam izkazali dobroto. Tu so morda tudi tisti, 
ki smo jim mi lahko pokazali kakšno pozornost 
ali naredili kaj dobrega. Med vsemi temi 
podobami pa so lahko tudi ljudje, ki so nas 
ranili ali prizadeli, in morda tudi taki, ki smo jih 
mi prizadeli in ranili.

Vse to so razlogi za hvaležnost drug drugemu. 
Ne pozabimo pa tudi na hvaležnost  Bogu, ki na 
pot našega življenja pošilja ljudi, ob katerih 
doživljamo njegovo dobroto in tudi rastemo v 
pri jaznosti,  pozornosti,  nesebičnosti,  

notranji mir in izžarevali veselje v svojem 
življenju. 
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odpuščanju …  Tudi v Domu sv. Martina je bilo 
leto 2013 polno različnih dogodkov, ki so se 
nas tako ali drugače dotaknili  nekateri bolj, 
drugi manj. Vsak dan tega leta je bilo veliko 
priložnosti za medsebojna srečevanja. Ob 
pogledu nazaj bomo gotovo lahko obudili 
veliko lepih spominov. Bogu hvala zanje!

Prav in potrebno je, da si ob koncu leta 
postavimo tudi vprašanje: Ali sem bil dovolj 
pozoren do drugih? Morda mi kdaj kdo gre na 
živce, zato ga na hitro odpravim ali pa se 
izgovarjam na različne opravke. Zgodi se tudi, 
da so naši odnosi površni, da smo zaverovani 
vase in da zato koga prezremo in se morda 
zaradi tega kdo počuti prezrtega in 
osamljenega. Zato je prav, da poleg 
hvaležnosti staro leto izročamo Božjemu 
usmiljenju, naj ozdravi naše rane in nas 
okrepi, da bomo kot novi ljudje stopili v novo 
leto.

Naš pogled pa je ob novem letu uprt tudi v 
prihodnost. Kaj nam bo prineslo leto 2014? 
Gotovo si zase in za svoje bližnje želimo dobro 
in da tisto, kar že bo težko, le ne bi bilo 
pretežko. Toda ne vemo, kaj nas čaka. Zato se 
tudi nima smisla preveč obremenjevati s tem, 
kaj bo. Raje prebujajmo zaupanje, da je z nami 
On, ki je ob božiču postal naš brat in nas 
spremlja v dobrem in težkem. 

Naj tista lepa božična pesem vse leto odzvanja 
v naših srcih in v nas prebuja upanje: 

Branko Potočnik, g. župnik

»Sveta noč, blažena noč, príšla je k nam 
pomoč. 
Dete božje v jaslih leži, grešni zemlji radost 
deli ...«

ŠESTNAJST JASLIC - ENO SRCE

Moj dobri znanec M.T. mi 
je povedal: Na neki župniji 
sem pastiroval šestnajst 
let - tri leta kot kaplan, 
mnogo let kasneje pa 13 
let kot župnik. Ob svojih 
faranih sem spoznal in se 
naučil veliko lepega. Še 
posebej sem občudoval, 
kako so se pripravljali na 

Božič in kako lepo so ga praznovali v cerkvi in na 
domovih. 

Pri vsaki hiši so postavili jaslice: med letom so 
pripravili mah, pa poiskali kako posebno 
oblikovano skalo ali korenino za hlevček. Vsako 
leto so kaj dodali ali spremenili. Pri prodajalcih 
so dobili figurice svete Družine, pastircev in 
ovac. Nekateri so se opogumili in to izdelali 
sami iz lesa ali v mavcu. Koliko vztrajnosti in 
iznajdljivosti je bilo potrebno! 

Ob enoličnem delu v predilnici ali kovačnici jim 
je to pomenilo sprostitev. Dostikrat so ob 
praznikih obiskali sosede ter primerjali 
postavljene jaslice. To ni bilo tekmovanje, 
temveč se je izteklo v lepo skupno pesem in 
molitev. Kako so s tem obogatili in osrečili 
otroke! Najbolj so hodili obiskovat »Tekčeve 
jaslice«. 

Ta stari čevljar je vsako leto osrečil sosede in 
druge obiskovalce s kako novo zamislijo. Bilo 
mu je v veliko čast, da je lahko postavil jaslice 
tudi v cerkvi. 

Nekaj sem si pa posebej zapomnil: Mali 
Jezušček je bil vsako leto isti. Bil je tako 
nebogljen in prav zato tako prisrčen. Ni imel 
zaprtih oči, ni spal: gledal je po ljudeh in k njim 
stegoval ročice, kakor da jih vabi k sebi. 

Vsi pastirci so se nagnetli pred jaslimi. En sam 
samcat pa je obstal sredi pašnika. Zakaj tako?
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»Poglej bolj natančno! Ne vidiš, da ima 
protezo, leseno nogo. Krenil je proti hlevu, 
prišel bo z zamudo. Ampak Božje Dete čaka 
prav njega, da ga potolaži in opogumi. Tudi 
zanj, za njega še posebej, je Odrešenik prišel 
na svet« je mirno in svečano povedal jasličar. 
Ali je kdo mogel o jaslicah povedati kaj 
lepšega? 
Koliko lepih podob, lepih misli, nam bodo 
voščili v teh dneh pred prazniki. Lepo in prav, 
za vse bomo hvaležni, vsako voščilo nas bo 
razveselilo. Najlepše bo, če bo vsak izmed nas 
s kakim pisemcem ali ob srečanjih izrazil svoje 
dobre želje in tako prispeval k sreči in miru v 
srcih vseh ljudi. 
Ko sem bil župnik v Kropi, je ravnatelj 
Glasbene šole, vodja zbora Plamen, 
organiziral prednovoletni koncert, kjer so 
odmevale adventne pesmi in pesmi o 
koledovanju v božičnih in prednovoletnih 
dneh. 
Prihajali so poslušalci iz Kranja, Lesc in 
Radovljice. Kako so nas prevzele te stare 
ljudske pesmi. Ob koncu je nekdo rekel 
polglasno Samo še Sveta noč manjka. 
Tista pa je po starem pravilu zmeraj zadonela 
ob polnočnici. Včasih sem pomislil: uradni 
hlad in molk Božiču ni preprečil , da ne bi kakor 
teloh prikukal na dan. 

Anton Vidmar, domski duhovnik in stanovalec

LUČKE V SRCIH SI PRIŽGIMO 

Pokleknimo k jaslicam,
Božje Dete počastimo,
ki prišlo z nebes je k nam.

Jezušček, naš bratec rajski,
Ti prav dobro nas poznaš.
Naša srca blagoslovi,
saj nad vse nas rad imaš.

Za božične dni prinesi
iz nebes nam Božji mir,
da naš dom bo vedno srečen
v Tebi, ki si sreče vir.

Pokleknimo k jaslicam,
Božje Dete počastimo,
ki prišlo z nebes je k nam.

Jezušček, naš bratec rajski,
Ti prav dobro nas poznaš.
Naša srca blagoslovi,
saj nad vse nas rad imaš.

Za božične dni prinesi
iz nebes nam Božji mir,
da naš dom bo vedno srečen
v Tebi, ki si sreče vir.

Takole lepi adventni venčki so nastali s pomočjo 
Saše, Maje in stanovalcev. 

Dragi Miklavž!

V e m o ,  d a  o b i ča j n o  
obdaruješ pridne otroke, 
pa smo se kljub temu 
odločili, da ti napišemo 
pismo. Mogoče ti je pa 
ostalo še kaj daril tudi za 
dobre odrasle ljudi. Smo 
stanovalci v Zavodu sv. 

Martina, prebivamo pa na varovanem oddelku. 
Varstvo potrebujemo zaradi bolezni demence. 
To je bolezen, ki običajno postopoma 
napreduje, zaradi nje pa počasi izgubljamo svoj 
spomin in kognitivne sposobnosti. Kljub temu 
se znamo veseliti življenja, našli pa smo tudi 
nekaj želja, ki ti jih preko pisma sporočamo. 

Najprej si vsi skupaj želimo, da bi bili zdravi, 
kolikor se le da. Pa da bi se imeli radi in se med 
seboj lepo razumeli. Želimo si snega, da bi na 

PISMO MIKLAVŽU
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terasi lahko naredili sneženega moža. Zato 
bomo potrebovali tudi šale, kape in rokavice. 
Po aktivnem druženju na snegu nam bo zelo 
prav prišel topel čaj, za zraven pa te prosimo 
za tiste piškote, ki jih čez leto tako pridno 
pečeš. Razveselila nas bo tudi dobra čokolada, 
če ti je slučajno še kakšna ostala. 

Gledamo pa tudi naprej. Posebej spomladi in 
poleti radi hodimo na sprehode po poljih v 
okolici Doma. Zato bomo potrebovali dobre 
čevlje. Že dolgo nismo bili na morju, z 
veseljem bi sprejeli tvoje darilo v obliki izleta 
na morje. 

Vsi uživamo v družbi živali, najbolj nas 
razveseli, kadar nas obišče naš sosed mucek. 
Če imaš kje kakšno majhno živalco, ki uživa v 
družbi ljudi, nas le priporoči. Prej pa še 
gospodu direktorju malce prišepni našo željo, 
da bo dal svoje soglasje zanjo. 

Čisto za konec sta nam svoje želje prišepnili še 
delavki, ki velikokrat skrbita za nas: 
potrebujeta šal, kapo in rokavice, pa dobre 
škornje, da nam bosta pomagali delati 
snežaka in nas čim večkrat pospremili na 
sprehod. Ker pravita, da imata radi svoje delo 
in ga dobro opravljata, si želita tudi stalne 
službe v Domu. 

Upamo, da v svojem pismu nismo bili preveč 
zahtevni - stanovalci iz varovanega oddelka 
Zavoda sv. Martina.    

Zapisala: Alenka Zorč, socialna delavka

. 

Marsikdo bi se zlagal, če bi rekel, da ne pozna 
svetega Miklavža in da se ne razveseli drobnih 
daril, ki jih v imenu svetega moža dobi doma v 
peharjih ali darilnih vrečkah.
Tako kot prejšnja leta je v Zavod svetega 
Martina prišel Miklavž na obisk prav na 6. 
decembra, ko ima svoj god. Že od jutranjih ur 

PRIHOD SVETEGA MIKLAVŽA

je bilo v zraku čutiti neko vznemirjenost in 
pričakovanje.

Miklavž je prišel v spremstvu angelčka in parkeljna

Na sam prihod smo se dobro pripravili. Naša 
Alenka je s skupinami birmancev že kar nekaj 
časa pekla slastne piškote, manjša skupinica pa 
je pod njenim vodstvom pripravila tudi 
prikupno igrico Čigava babica ja najboljša. Ob 
njeni izvedbi smo se prijetno zabavali in 
nasmejali.

In potem!
Prišel je Miklavž. Ampak ne sam. S seboj je 
pripeljal angelčka in parkeljna. Oba sta se 
podala med stanovalce, jih božala, cukala za 
rokave in koga tudi za nos. Največ zanimanja pa 
je bilo namenjenega Miklavžu. S svojim 
umirjenim in prijaznim nastopom, ko je, čudno, 
vedel o vsakem  stanovalcu vse o zdravju, je 
razdelil darila med zbrane v glavni avli Doma. 
Potem je z obiskom razveselil  še stanovalce, ki 
so počivali v sobah.    
 
Lepo je bilo, čutiti je bilo povezanost med 
zaposlenimi in stanovalci, na obrazih 
marsikoga se je zrcalila nostalgija po otroških  
letih, ko so težko čakali na prihod tega dobrega 
moža.

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Janja Duh, vodja zdravstvene nege

Čas hitro teče…
Jesenski dnevi so vse 
krajši, v zraku je vse več 
p r i č a k o v a n j  p r e d  
čarobnim decembrom. 

K o n e c  n o v e m b r a ,  
n a t a n č n e j e  2 6 .  
N o v e m b r a ,  s v a  s  

sodelavko Majo pripravili za stanovalce 
delavnico izdelovanja adventnih venčkov. 
Seveda so pri zbiranju materialov za venčke 

PRIPRAVE NA PRAZNOVANJE 
BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV V 

DOMU SVETEGA MARTINA

sodelovale tudi ostale sodelavke. V delavnici 
se je zbralo kar nekaj stanovalk. V pičlih 
sedmih urah smo imele narejenih triindvajset 
venčkov. Že popoldne istega dne smo 
pripravili v avli Doma tudi razstavo le-teh.

Izdelava adventnih venčkov.  

potrebno za voščilnice, ki so jih izdelali 
stanovalci sami (z malce najine pomoči) ter jih 
nato poslali svojim domačim.

Največ veselja pa nam je prineslo izdelovanje 
figuric za letošnje jaslice v avli. Z birmanci smo 
se dobili na treh delavnicah. Za material smo 
uporabili das maso in spretne roke mladih 
nadobudnežev. Skupaj smo preživeli lepe 
ustvarjalne trenutke in se obenem na 
svojevrsten način pripravljali na rojstvo 
Kristusa. Vmes smo se sladkali s piškoti, ki so jih 
birmanci, skupaj s stanovalci, spekli na drugih 
delavnicah. 

Venčke si je bilo mogoče ogledati do sobote, 
30. novembra, ter jih odnesti domov. Ko smo v 
nedeljo, 1. decembra, prižgali prvo svečko na 
venčku, se je pričakovanje začelo stopnjevati.

Naslednja naloga oziroma prijetna zaposlitev 
je bilo izdelovanje voščilnic na varovanem 
oddelku. S sodelavko Jano sva pripravili vse 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Stanovalci in birmanci skupaj pečejo piškote. 

S končnimi izdelki smo bili zelo zadovoljni. Ko 
smo enkrat imeli figurice, smo si laže 
predstavljali podobo letošnjih jaslic, zato smo 
si zamislili še ozadje triglavskega pogorja, ki 
nam ga je narisal, in s tem še dodatno polepšal 
naše jaslice, Jaka Bremec.

Jaslice v avli doma. 

Jaslice smo s pomočjo hišnika Jožeta in še 
nekaj sodelavkami postavili 23. decembra, 
figurice pa naslednji dan zjutraj. 
V avli je dišalo po kruhu, ki se je pekel v peči in 

sta ga pripravili Petra in Ana. Jaslice smo 
postavili tudi na varovanem oddelku. V kapeli 
pa jih je postavila Ana Čufer. 

Petra s pripravljenimi hlebci čaka, da bo peč ravno 
prav segreta.  

Vse je že pripravljeno za sveto mašo. 

Ob desetih smo se skupaj s stanovalci zbrali v 
avli pri sveti maši in blagoslovu jaslic po Domu. 

Sv. mašo je daroval gospod župnik Branko 
Potočnik skupaj z domskim župnikom 
Antonom Vidmarjem. 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Ob dvanajstih smo stanovalce odpeljali v 
glavno jedilnico, kjer nas je čakalo praznično 
kosilo, ki so ga pripravile naše kuharice in 
kuhar. 
Skupaj smo preživeli prijetne trenutke, 
zaposleni pa smo se še prav posebno trudili, 
da bi stanovalcem polepšali praznične dni in 
jih vsaj za trenutek odvrnili od domotožja, 
žalosti in bolečine, ki se v takih dneh 
prikradejo v srce slehernega. Praznike smo 
preživeli mirno in prijazno ter se vsi po 
najboljših močeh trudili drug za drugega.
Zdaj pa stopamo na novo zarisano pot v 
novem letu, vsem pa želimo 

Na koncu se še enkrat posebej zahvaljujem 
Jaku Bremcu in vsem birmancem, ki so 
sodelovali pri izdelavi figuric.

                                                                                    
Saša Urh, delovna inštruktorica in 

animatorka
 

SREČNO, ZDRAVO 
IN UPANJA polno novo leto 2014.

SILVESTROVANJE V DOMU

Silvestrski dan se je 
počasi prevesil v večer, 
ura se je bližala pol deveti 
in s sodelavko Sašo sva se 
odpravili v službo v želji, 
da našim stanovalcem 
popestriva zadnjo noč v 
tem letu. Tako kot vsako 
noč, pa je bilo treba tudi 

na silvestrovo postoriti redno delo, zato sem 
se lotila razdeljevanja zdravil, Saša pa je 
poskrbela za stanovalce in jih nekaj zbrala 
skupaj v avli.
Na mizah ob topli peči so bile pripravljene 

SREČNO, ZDRAVO 
IN UPANJA polno novo leto 2014.

dobrote, za veselo razpoloženje smo si na radiu 
prižgali narodno-zabavne melodije. Da je bilo 
vzdušje še bolj čarobno, je Saša prižgala še 
svečke z vonjem po vanilji. Ob veselem 
kramljanju in plesu smo pričakali polnoč, 
nazdravili s šampanjcem in si zaželeli, da bi nam 
zdravje dobro služilo. Skozi okno smo opazovali 
še ognjemet iz bližnje vasi in večer je bil 
popoln. Lepšega si ne bi mogli želeti.
Uro kasneje sva jih pospremili k počitku. 
Zadovoljni sva bili, da sva jim lahko pripravili 
tople trenutke še zadnjih decembrskih 
praznikov. 

Takole so se stanovalci skupaj poveselili na 
Silvestrovo. 

Na zdravje in srečno novo leto 2014! 

Maja Grm, srednja medicinska sestra

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



9

                                             Zavod sv. Martina                                        

                                                

Gospa  z  zan imiv im 
priimkom v naš Dom 
prihaja iz Podhoma pri 
Bledu, kjer je živela že kot 
otrok. Osnovno šolo je 
naredi la  v  Zgornj ih  
Gorjah. Ponosno pove, 
da je imela vedno vse 
predmete ocenjene s 

petico, samo vedenje je imela štiri, ker je 
prepogosto klepetala. Nekoč jo je učiteljica 
zaradi tega za kazen posedla med same fante. 
Ampak njej je bil eden od fantov  všeč in je 
učiteljico sama prosila, če ji lahko kazen 
podaljša za cel teden. Po končani šoli si je zelo 
želela nadaljevati šolanje, vendar to ni bilo 
možno. Ko je bila stara enajst let, ji je zaradi 
tuberkuloze umrl oče in z mamo sta ostali 
sami. Takrat je bila vojna in sami sta se 
spopadali z delom na kmetiji, kakor sta vedeli 
in znali. Med vojno so jima vse pobrali, tako da 
sta se preživljali s prodajo borovnic, malin, 
gob in drugih stvari, ki sta jih nabrali na 
Pokljuki. Spominja se, ko so med vojno požgali 
Radovno in dve njeni sošolki sta se znašli tam. 
Rešil ju je nemški vojak, ki se je po vojni vrnil in 
se z eno od njiju poročil.

Ga. Angela Srna 

ANGELA SRNA  Čeprav je bilo hudo, ima tudi  lepe spomine na 
tiste čase. Leta 1941 je bila v Gorjah birma in 
prav ona je imela to čast, da je pozdravila škofa 
Rožmana. Kasneje je še kot osnovnošolka na 
dan mladosti v Beogradu pozdravila takratnega 
predsednika. Izbrana je bila zato, ker ima tudi 
sama rojstni dan 25. maja. Ko je bila stara 13 
let, so na Brezjah dobili nazaj podobo Marije iz 
izgnanstva. Ljudje so se svečanega sprejema 
udeležili na skrivaj. Oblekli so se v narodne 
noše in se odpeljali na Brezje, kjer je prav 
Angela prebrala pozdravno pesem Mariji, ki jo 
je za to priložnost spisala neka gospa iz Gorij. Že 
na Brezjah  so jih ustavili miličniki in Angelo je 
eden celo udaril, ker mu  je odgovarjala. Ob 50-
obletnici vrnitve Marije je bila na Brezjah spet 
slovesnost in gospa Angela je bila prav posebej 
povabljena. Spominja se, da so jo kasneje 
pripeljali domov z avtom gospoda Rodeta, 
ampak na žalost je bila že noč in tega ni nihče 
videl.

Kljub temu da se ni šolala, je bila zelo 
napredna. Prva v vasi je imela telefon, pred-
vsem zaradi turizma. Takrat je bil telefon samo 
v hotelu Hom pri železniški postaji. Pri 
dvajsetih se je poročila. Mož Janez je bil leto 
starejši in je delal v železarni na Jesenicah, ob 
popoldnevih pa sta kmetovala in se ukvarjala s 
turizmom. Gospa pove, da si je kot edinka 
vedno želela imeti brate in sestre. Ker ji to ni 
bilo dano, si je kasneje želela imeti pet hčerk. 
Nazadnje se je izšlo tako, da ima dve hčerki. 
Obe imata družini, ena živi v Podhomu, druga 
pa na Dolenjskem, mož pa je na žalost že umrl. 
Ima tudi tri vnuke in že štiri pravnuke. Ker je ena 
pravnukinja stara že 19 let, bo mogoče lahko 
dočakala celo prapravnuka.

Gospa pravi, da je zelo jezična in je zato včasih 
zašla v težave. Pravi, da ima včasih jezik hitrejši 
od pameti, ampak, če vidi, da je komu naredila 
krivico, se zna tudi opravičiti. Ker je gospa tako 
živahna, jo vprašam, če je bila kdaj v gledališču. 
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Pravi, da samo enkrat in še takrat je igrala 
čarovnico. Vedno pa je rada deklamirala in še 
danes zna povedati kakšno kitico.

Za konec pove, da je bilo v življenju vsega  
dosti lepega in hudega, še posebno so živi 
spomini na vojno. Po padcu in zlomu noge ni 
mogla več sama ostati doma in zato je prišla k 
nam.  Tu je zadovoljna, kljub temu pa ostaja 
velika želja, da bi lahko z zdravo nogo šla nazaj 
v svoj Podhom.

Zapisala: Bernarda Markelj, fizioterapevtka

Tako kot pravijo za 
ljubezen - da se začne in 
konča v želodcu - bo 
držalo tudi za življenje v 
D o m u :  e n a  o d  
pomembnejših reči je 
prehrana v Domu. Ta 
lahko namrščen obraz 
razjasni in obratno, 
poskrbi tudi za kakšno 

nejevoljo. Seveda je pri prehrani tako, da 
»imajo vsaka usta svoj okus« in da »dvema z 
istim kosilom ne moremo ustreči enako«. Ko 
pa ta dva pomnožimo z vsemi našimi 
stanovalci, naročniki kosil na terenu ter še 
raznimi dietami pa dobimo cel »šmorn«. In za 
ta »vsakodnevni šmorn« je odgovorna Ana 
Čufer. 

Z njo sem se pogovarjala Alenka Zorč. 

Moram priznati, da si kot otrok nisem mislila, 
da bom kuharica. Moj brat je hodil v srednjo 
šolo v Mariboru, sestra pa je hodila v srednjo 
šolo v Kranj. Sama pa sem kot tretji otrok v 
družini morala poiskati šolanje bližje 

INTERVJU Z ANO ČUFER

Ana, kdaj si se odločila, da boš postala 
kuharica? 

domačemu kraju in tako sem se odločila za 
gostinsko šolo, ki je bila na Bledu in deloma v 
Radovljici. Pa tudi sicer v tistem času, ko sem se 
morala odločati za srednjo šolo, nisem točno 
vedela, kaj bi želela početi. 

Posebej rada pripravljam jedilnik, ki ga 
naredim že v sredo za naslednji teden. Trudim 
se, da je jedilnik raznolik, hkrati pa rada 
prisluhnem tudi željam stanovalcev in 
odjemalcev kosil na terenu. Potem se je 
potrebno dogovarjati glede nabave živil, da vsa 
prispejo pravočasno v Dom. 

V kuhinji pripravljamo zajtrk, kosilo, 
popoldansko malico, večerjo, malice za 
zaposlene ter kosila za razvoz po terenu. 
Dnevno pripravimo približno 250 obrokov. 
Redno pa je potrebno poskrbeti tudi za čistočo 
in vodenje različnih obrazcev. 

Kuhinja sicer dela od zgodnjega jutra do večera 
vse dni v letu. Tako se temu prilagaja tudi 
delavnik zaposlenih v kuhinji. 

Da delo dobro teče, je važno, da zaposleni v 
kuhinji dobro sodelujemo z drugimi službami v 
Domu. Stremimo k temu, da čim več izdelkov 
naredimo sami v kuhinji, da ne kupujemo že 
pripravljenih oz. polpripravljenih izdelkov. 
Doma narejena hrana ima boljši okus in tudi 
bolj zdrava je. 

Na Nemškem Rovtu, otroci smo hodili v šolo, 
pomagali pri delu na kmetiji, zvečer pa smo se 
»jagali« po vasi. Včasih smo za praznike šli na 
družinski izlet, npr. na Ratitovec. Imela sem 
lepo otroštvo.

Moja družina je majčkena družina: imam sina 
Severina, ki je star devet let in hodi v četrti 
razred. Doma imam pa kar dva šolarja, tudi moj 
bodoči mož Emil sedaj zaključuje študij. 

Kakšno je tvoje delo?

Kje in kako si preživela svoje otroštvo?

Imaš družino?
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vse že "pridno" raste

S čim pa se rada ukvarjaš v svojem prostem 
času? 

Kaj ti polepša dan? 

Če se spomniš na svoje počitnice, kateri lepo 
preživeti dopust ti najprej pride na misel?

Ali je kje kakšen kraj, kjer še nisi bila, pa bi ga 
rada videla? 

Pa še malo za hec. Predstavljaj si, da bi ti 
dobra vila uresničila tri želje. Kaj bi si 
zaželela? 

Prostega časa imam bolj malo. Takrat grem 
obiskat svojo mamo in teto. Najrajši se družim 
z ljudmi, ki jih imam rada. 

Dan mi polepša lepo vreme, kadar se družim z 
ljudmi, ki so dobre volje in kadar moj mlajši 
šolar dobi lepo oceno. 

Za vedno mi je ostalo v spominu, ko sem kot 
otrok šla prvič na morje z zdravstveno 
kolonijo. Šli smo na otok Stenjak. Stara sem 
bila devet let. Imeli smo se res lepo, že sam 
občutek, da sem na morju, je bil nepozaben. 

Nekoč bi rada obiskala angleško podeželje ali 
pa Provanso. Zanimajo me vrtovi in stare hiše 
z debelimi zidovi ter gradovi. Rada bi 
raziskovala, kaj se skriva za vsem tistim 
bršljanom in zidovi. 

Želim si, da bi Severinu dobro šlo v šoli. 
Da bi bili vsi moji domači kolikor toliko zdravi. 
Da bi z Emilom dobro uredila zadeve na 

Zabreznici. 

Za Božič bom prišla v službo. Novo leto pa 
bomo preživeli skupaj z družino, mojo mamo in 
teto. 

Ana hvala, ker si delila del svojega življenja z 
nami. Želim ti srečno, zdravja in veselja polno 
leto 2014.

Alenka Zorč, socialna delovka

 Z leti se povečuje 
izguba mišičnega tkiva in kostne mase, kopičijo 
se zaloge telesnih maščob. Poveča se 
intoleranca na glukozo, upočasni se 
metabolizem, izločanje prebavnih sokov in 
absorpcija hranljivih snovi. Prebava se poleni, 
še posebej, če starostnik težko uživa hrano z 
balastom, premalo pije in se manj giblje. Na 
prebavo pa prav tako vplivajo tudi številna 
zdravila. Po dopolnjenem šestdesetem letu se 
starostniku okus in vonj hrane spremenita, saj 
se zmanjša število okušalnih celic in njihova 
občutljivost, zato hrana ne diši več. Ko hrana 

Kako nameravaš preživeti božične in 
novoletne praznike? 

PRAVILNA PREHRANA STAROSTNIKA

S pravilno prehrano 
podpiramo delovanje 
našega telesa in tudi 
njegovo odpornost proti 
boleznim. Prehrana pa 
je lahko tudi dejavnik 
tveganja pri nastanku 
številnih bolezni, saj pri 
marsikateri pomembno 
vpliva na njen potek in 

komplikacije (srčno-žilne bolezni, rak, 
predvsem debelega črevesa, sladkorna 
bolezen). Zdrava prehrana zagotavlja dobro 
počutje, obenem pa omogoča, da ostanemo 
dejavni tudi v poznih letih.

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



12

                                             Zavod sv. Martina                                        

postane manj vabljiva, je zaužijemo manj, 
izgubljamo telesno maso, pojavi se lahko 
pomanjkanje določenih hranljivih snovi, naša 
psihofizična kondicija upade, zaradi česar se 
počutimo slabše. 

Energijske potrebe organizma so z leti vse 
manjše. Organizem po 60. letu starosti 
potrebuje že 20-25% manj energije kot prej. 
Manjša telesna aktivnost in upad mišične 
mase sta pomembna vzroka za znižanje 
energijske potrebe. Če ob znižani energijski 
potrebi starostnika tek po hrani ostane 
nespremenjen, pa lahko to privede do pojava 
debelosti, zato mora starostnik iz svoje 
prehrane izločiti čim več maščob, sladkorjev 
in alkohola. Po drugi strani pa telo ne zmore 
več v polni meri izkoriščati vseh hranljivih 
snovi, zato pogosto prihaja do pomanjkanj 
vitamina B6, B12, D in cinka. 

Ameriško združenje dietetikov (ADA) je v svoji 
obširni raziskavi ugotovilo, da starejši pogosto 
zaužijejo premalo beljakovin, kalcija, železa, 
cinka, folne kisline, vitaminov A, C, B12 in 
vode (Anon, 2004). Pogosto se pozablja, da 
organizem nujno potrebuje tudi vodo. Starejši 
ljudje so nagnjeni k dehidraciji, saj s starostjo 
popušča občutek žeje, zato so starostniki 
veliko počasneje opozorjeni na to, da so 
izsušeni. Dehidracija poslabša stanje skoraj 
vseh bolezni. Še zlasti je pomembno pitje 
vode, ko so temperature okolja visoke. 
Prehranski vodnik starostnikov vsebuje vse 
lastnosti varovalne prehrane, ki nas ščiti pred 
rakom, osteoporozo, boleznimi srca in ožilja 
ter sladkorno boleznijo. Pri sestavljanju 
jedilnikov izhajamo iz znanih priporočil 
varovalne in uravnotežene prehrane. 
Potrebno je upoštevati zdravstveno stanje 
starostnika, prehranske navade in okus, sicer 
še tako dobro sestavljen jedilnik ne doseže 
svo jega  namena,  če  os tane  hrana  
nedotaknjena na krožniku. 

 ta skupina živil predstavlja 
bogat vir ogljikovih hidratov, mineralnih 
Škrobna živila:

snovi, vitaminov skupine B, prehranskih 
vlaknin, kalcija in železa.  so: 
kruh (predvsem ržen, polnozrnat …), graham 
testenine, kaše, kosmiči, nepoliran riž… 

 pa: poliran riž, bele testenine, 
beli kruh.

 z uživanjem sadja in 
zelenjave vnašamo v telo vitamine, folno 
kislino, karotene, ogljikove hidrate, tekočino, 
mineralne snovi in prehranske vlaknine. V 
dnevnem jedilniku mora biti vsaj ena tretjina 
sadja in zelenjave surova, preostali dve tretjini 
pa zagotovimo s kompoti, sokovi ali kuhano 
zelenjavo. Dnevna prehrana starostnikov naj 
vsebuje vsaj 400 gramov sadja in/ali zelenjave.

 meso vsebuje 
biološko visoko vredne beljakovine in je zaradi 
svoje sestave precej nasitno. Vsebnost 
ekstraktivnih snovi v mesu ugodno vpliva na 
povečanje izločanja prebavnih sokov in 
vzpodbuja apetit. Med primerne vrste mesa 
prištevamo tiste, ki vsebujejo malo vezivnega 
tkiva in maščob. Primerne so vse vrste pustega 
mesa in puste vrste rib. V manjših količinah 
lahko v obroke vključujemo jajca, kakovostne 
mesne izdelke in določene vrste drobovine 
(telečja jetra).

 mleko vsebuje 
hranilne snovi v zelo harmoničnem razmerju in 
je zato skoraj polnovredno živilo za ljudi v vseh 
starostnih skupinah. V prehrani najpogosteje 
uporabljamo kravje mleko. Mleko je bogat vir 
vitamina A, D in vitaminov B-kompleksa. Je 
bogat vir beljakovin in vsebuje emulgirano, 
lahko prebavljivo maščobo, veliko kalcija, 
magnezija in fosforja. V prehrani starejših so 
primerni predvsem delno posneto mleko, 
posneto mleko v prahu, pusta skuta, malo 
mastni siri in fermentirani mlečni izdelki.

 maščobe so 
pomembne zaradi vsebnosti življenjsko 

Priporočljiva živila

Manj 
priporočljiva

Sadje in zelenjava:

Meso in zamenjave za meso:

Mleko in mlečni izdelki:

Maščobe in maščobna živila:
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pomembnih maščobnih kislin, povečujejo 
energijsko gostoto hrane, pospešujejo 
absorpcijo v maščobah topnih vitaminov, 
povečujejo nasitno vrednost hrane, so 
rezervna snov v organizmu in hrani izboljšajo 
okus. V prehrano vključujemo predvsem 
kakovostna rastlinska olja, npr. ekstra 
sončnično in oljčno olje. Manj primerne so 
maščobe živalskega izvora zaradi vsebnosti 
nasičenih maščobnih kislin in holesterola. 

 margarina, maslo, 
olja, omake, smetana, čokolada, torte, 
sladoled. Poleg ustrezne energijske in 
hranilne vrednosti je za starostnike 
pomembna tudi ustrezna razporeditev 
obrokov. Za starostnike je priporočljivo več 
manjših obrokov, enakomerno razporejenih 
čez dan: - zajtrk, - dopoldanska malica, - 
kosilo, - popoldanska malica, - večerja in po 
potrebi povečerek.

 z leti odpornost 
organizma slabi, spremeni se tudi imunski 
sistem, ki ima pomembno vlogo v boju proti 
okužbam in obrambi proti raku. V mladosti je 
imunski sistem močnejši kot v zrelih letih. 
Številne raziskave kažejo, da določene 
hranljive snovi okrepijo imunski sistem, 
medtem ko ga lahko nekatere oslabijo. S 
starostjo se začnejo pojavljati primanjkljaji 
določenih hranljivih snovi, kar zvišuje 
pogostnost okužb. 

 
Antioksidanti v organizmu varujejo celice 
pred škodljivim delovanjem prostih radikalov, 
medtem ko prehranske vlaknine pospešujejo 
prebavo, nase vežejo črevesne strupe in tako 
mehanično čistijo sluznico. Uživanje pestre in 
hranilno goste hrane ustrezne kakovosti in v 
primerni količini zagotovi organizmu vse 
potrebne minerale in vitamine.

Viri živil z veliko maščobe:

Vitamini in zaščitne snovi:

Med zaščitne snovi uvrščamo antioksidante, 
prehranske vlaknine ter mlečnokislinske 
bakterije, ki delujejo kakor imunostimulansi.

Literatura: 

Bukovec M. Pravilna prehrana in dodatki za optimalno 

počutje starostnika. Naša lekarna;114;8.2010.

Pripravila: Janja Duh, vodja zdravstvene nege

»Kako se imate,« me 
sprašujejo moji domači, 
ko pridejo na obisk. Na 
pobudo moje hčerke je 
tako nastal tale opis čisto 
navadnega dne v Domu 
sv. Martina.
Takoj ko vstanem, sama 
posteljem posteljo in 
poskrbim za osebno 

higieno. Prva organizirana dejavnost je jutranja 
terapija, ki se odvija pod vodstvom terapevtke 
Bernade Markelj v terapevtski sobi. Tam se 
zberemo vsi, katerim je zdravnica predpisala 
kakršnokoli terapijo. Jaz imam električno 
terapijo ramen in ogrevanje ramen. 

Po zajtrku se zberemo v avli, kjer terapevtka 
Bernarda vodi jutranjo rekreacijo. Z njo si malo 
razgibamo svoje otrdele sklepe. Ob petkih, ko 
jutranje telovadbe nimamo, pa grem sama v 
terapevtsko sobo, kjer vrtim kolo. Na kolesu 
običajno naredim tri do štiri kilometre, kadar 
pa sem najbolj pri moči, pa tudi do šest 
kilometrov. 

V preostalem dopoldanskem času imamo vsak 
dan drugo dejavnost: pevski zbor, vaje za 
spomin in bralne urice.  Pevski zbor običajno 
vodi ga. Nada Frelih, ta mesec pa jo je 
nadomeščala javna delavka Mojca Bremec. 
Pojemo znane ljudske pesmi, ki jih vsi 
poznamo. Prepevanje je zelo prijetno, saj 
ustvari posebno lepo vzdušje. Vaje za spomin 

ČISTO NAVADEN DAN V DOMU SV. 
MARTINA
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vodi delovna terapevtka Simona Ušeničnik. 
Povedati moramo deset vrst nekih stvari ali 
pojmov, npr. deset vrst drevja, imen, priimkov, 
itd. Vsak izmed nas pove po eno besedo. Tako 
obujamo in urimo svoj spomin. Bralne urice 
vodi prostovoljka Zdenka Erlah, ki prihaja vsak 
teden v naš dom. Ona nam bere različne 
zgodbe, mi pa jo tiho poslušamo. Če kdo kaj 
vpraša, ker nečesa ne razume, nam tudi 
razloži. Bralne urice so kratke, saj trajajo samo 
pol ure. Če bi bile daljše, bi se o zgodbah lahko 
več pogovarjali. Kadar pa dopoldne nimamo 
drugih dejavnosti, v delovni sobi pod 
vodstvom delovne terapevtke Simone 
izdelujemo različne izdelke, npr. lepimo 
čestitke in podobno. V knjižnici v delovni sobi 
imamo tudi veliko knjig, ki jih lahko vzamemo, 
če želimo brati, revije in časopise pa dobimo 
na recepciji. 

Ob sredah nas obiščeta zdravnica dr. Selma 
Brence Černezel, ki jo v zadnjem času spremlja 
mladi zdravnik pripravnik. Kdor ima kakšne 
zdravstvene težave, se takrat oglasi pri njiju v 
ambulanti. 

Po kosilu grem običajno malo počivat, potem 
pa na sprehod. Veliko nas je, ki se sprehajamo 
samo okoli doma, nekateri pa gredo z javno 
delavko Jano Strgar tudi na daljše sprehode. V 
zadnjem času popoldne pogosto pripravljamo 
in pečemo piškote. Pri tej dejavnosti 
sodelujejo tudi birmanci iz domače fare. 
Skupaj z njimi naredimo testo in ga 
oblikujemo v piškote, potem pa jih v kuhinji 
spečejo. Piškote smo že spekli za sejem sv. 
Martina in za Miklavža. Popoldneve preživimo 
tudi tako, da igramo razne družabne igre, kot 
so domine, spomin, človek ne jezi se, štiri v 
vrsto, idr. Nekateri tudi veliko kartajo. Ob 
petkih pridejo birmanci in skupaj z našimi 
stanovalci kartajo. Včeraj pa so prišli otroci iz 
Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica in nas spraševali, kako smo 
se igrali in kako smo nekoč živeli kot otroci. Z 
njimi je bila tudi učiteljica, ki nas je snemala s 
kamero.

Kadar pa ni čisto navaden dan, imamo ob 
večerih različne predstavitve. Pred kratkim 
nam je Majda Odar iz Triglavskega narodnega 
parka z Bleda predvajala tri kratke filme, ki so 
prikazovali planšarje na planinah, kako delajo 
sir in kako živijo. Pričakujem tudi, da bo prišel 
še Simon Eržen, ki bo predstavil delo na Kriških 
podih (kjer sem nekoč tudi sama delala), 
gorsko cvetje in planine. 

Po večerji običajno gledamo televizijo. Hrana v 
Domu je dobra in zdrava, saj je zadosti tudi 
zelenjave in sadja. Včeraj smo, na primer, za 
večerjo jedli ocvrta jabolka. V jesenskem času 
sem v čajni kuhinji večkrat skuhala kostanj, da 
smo ga v avli skupaj lupile in jedle.

Življenje v Domu je dobro in zanimivo, saj se 
vedno kaj dogaja. Poskrbljeno je, da je Dom 
vedno čist in lepo urejen ter da lahko z 
različnimi dejavnostmi skrbimo tudi za svoje 
zdravje.  

 
Jožefa Vrtačnik, stanovalka

Sem Fanika, 71-letna 
ženica, ki je prišla v Dom 
Sv. Martina 9. 3. 2009. Če 
me vprašate, kako se 
imam v Domu, vam pa 
kar po pravici povem: 
negovalke in zdravstveni 
t e h n i k i  s o  p r i d n i .   
Občudujem jih, ko me 
skrbno negujejo, kar pa 
ni vedno lahko. Hvaležna 

sem jim in rada jih imam. 
Na začetku avle - dnevnega prostora, kjer sem 
včasih uživala še pa še, pa je naša pridna Ivanka 
Sedej, ki vas sprejme nasmejano, z odprtimi 
rokami. Kako prijetno, domače je tam, lahko 
kar sami vidite. Krušna peč, nad njo obešena 

KAKO SE IMAM V DOMU?
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koruza… Vanjo večkrat posadimo kruh. 
Domače pohištvo, izvezeni prtički…
Boste vprašali  pa hrana? Ma, odlična, če 
govorim v svojem imenu. Tako npr. slastna 
porova župica, podolgovati makarončki s 
piščancem, bučkami in omako. Požrta, kot 
sem, sem kljub nelagodju, kvazi bolečinam v 
ustih, razen mesa, skoraj vse pojedla. Tudi 
danes se že veselim kosila. Sigurno bo kaj 
dobrega. Morda krvavica, krompir pa zelje ali 
repa.
Poleg dobrih obrokov znajo pripravljati v 
kuhinji slastna peciva. Gibanice postrežejo h 
kompotu. Ne bom naštevala jedi, skratka, vse 
je dobro.
Okolica. Nostalgija po izletih v naravo: Ob 
Ribnici v Staro Fužino, pa naprej do Obistove 
Minke pri Sv. Duhu, pa na desno na… kako se 
že imenuje? V moji glavi vse plahni, telo 
odmira, vse počasi usiha. 

Še SREČA, da sem našla kraj in ljudi, kjer sem 
lahko DOMa.  

Fanika, stanovalka

Več let kot prostovoljka 
sodelujem v Zavodu sv. 
Martina v Srednji vasi, ki 
mu na kratko rečemo 
Dom, kar tudi je. Utrip v 
bivališču starejših sem 
n e k a j  l e t  o b č a s n o  
spremljala kot dežurna 
r e c e p t o r k a ,  o d  

septembra lani pa enkrat tedensko vodim 
bralno-pogovorno skupino. V prejšnjih letih 
sta skupino vodili pokojna gospa Tončka 
Mišmaševa in gospa Majda Kromarjeva. 

BRALNO-POGOVORNA SKUPINA V 
ZAVODU SV. MARTINA V SREDNJI 

VASI

Ko me je lani poleti poklicala gospa Simona in 
me vprašala, če bi hotela to aktivnost v Domu 
prevzeti jaz, sem bila takoj za to. Sama zelo rada 
in veliko berem. Radi so me poslušali otroci in 
vedela sem, da bom z veseljem prebirala tudi 
starejšim. Sprva me je malce skrbelo, kako se 
bom znašla in če bom poslušalcem ustregla z 
besedili, zato sem jih prosila, naj tudi sami 
povedo, kaj bi radi poslušali. Povedali so, da 
radi poslušajo karkoli, najraje kaj krajšega, po 
možnosti veselega, prijetnega.    

Za prvo srečanje sem izbrala drobne zgodbe in 
misli iz knjige »Poti vetra in peska« slovenskega 
avtorja Milana Petka. Moji poslušalci so bili 
zadovoljni. Na naslednjih srečanjih sem 
prebirala »Zgodbe za razmislek« priljubljenega 
argentinskega pisatelja in terapevta Jorgeja 
Bucaya, nadaljevala z iskrivim ameriškim 
mislecem in predavateljem Robertom 
Fulghumom in njegovimi preprostimi, a 
iskrivimi zgodbami, zbranimi v delih »Mogoče 
(mogoče ne)« in »Iskanje ljubezni«. Bilo bi 
preveč, če bi naštevala vse, kar smo že skupaj 
predelali. Najpogosteje in najraje prisluhnemo 
domači besedi, še posebej dragoceno je 
gradivo z domačo, bohinjsko tematiko. Tako 
smo se na primer lotili  nekaterih prispevkov iz 
Bohinjskega zbornika. V dobro voljo so nas 
spravljale anekdote iz življenja  velikana 
s lovenskega gorništva in  a lp in izma,  
legendarnega Čopovega Joža. 
Tudi poezija nam je večkrat polepšala naša 
druženja, saj so nam dragi domači mojstri 
pesniške besede lahko tako blizu: Neža Maurer, 
Tone Pavček, Tone Kuntner, Ciril Zlobec. Ob 
slovenskem kulturnem prazniku smo lani imeli 
pravi recital Prešernove poezije. 
Knjige največkrat izberem kar v domači 
knjižnici. Pri izboru besedil se prilagodimo času 
in praznikom. V novembru, ko je bil Martinov 
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praznik, smo prebrali Levstikovega Martina 
Krpana. V decembru se posvetimo trem 
dobrim možem in decembrskemu prazno-
vanju. Letos smo vsa srečanja v decembru 
namenili »Zgodbam za advent in božič«, ki jih 
je zbral gospod Božo Rustja.

Zdaj se srečujemo že drugo leto. Zbere se od 
petnajst do dvajset zvestih poslušalcev in tako 
smo se navadili drug na drugega, da nam 
nekaj manjka, če bralno-pogovorna skupina iz 
kakršnegakoli razloga odpade. Ob prebranem 
se tudi veliko pogovarjamo. Utrinjajo se misli, 
spomini, izkušnje, modrosti in zgodi se, da 
nam ura prehitro mine. Včasih tudi skupaj 
zapojemo. Skratka, lepo se imamo. 
Moji poslušalci me na koncu vedno nagradijo 
z zahvalo. Nikoli ne pozabijo. Prejšnji teden 
me je prav ganila zahvala gospe, ki je rekla, da 
jih bodo vse tople besede in lepe misli, ki smo 
si jih delili, grele tudi med prazniki. 

Zdenka Erlah, prostovoljka

OSNOVNOŠOLCI OBISKALI 
STANOVALCE DOMA SV. MARTINA V 

SREDNJI VASI

Učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo 
želijo poleg teoretičnega znanja pridobiti tudi 
veliko praktičnih izkušenj. Ko se učijo 
novinarskih spretnosti, je prav, da spoznavajo 
različne vire informiranja (pisno gradivo, ustni 
viri, metoda opazovanja …). 

Letošnje šolsko leto je obarvano s seznanja-
njem s tradicionalnim znanjem. Najpristnejši 
vir za to področje so prav starejši občani. 
Učenci so skupaj z učiteljicami ugotavljali, da bi 
marsikaj zanimivega lahko izvedeli od 
oskrbovancev Zavoda sv. Martina. Tema 
tradicionalnega znanja je vpeta v več 
projektov, ki potekajo v tem šolskem letu. Nas 
je najprej še posebej zanimalo, kako so včasih 
preživljali prosti čas, katere igre so se najraje 
igrali. V mesecu novembru smo imeli s 
stanovalci doma tri srečanja, na katerih so z 
veseljem obujali spomin na dni svojega 
otroštva. Spomnili so se marsikatere igre v 
naravi in tudi takšne, ki so se jo igrali v hiši. 
Zanimivo je, da imajo nekatere igre z istim 
imenom različen potek dogajanja. Vsi 
stanovalci namreč niso iz Bohinja, tako da smo 
lahko ugotavljali razlike pri nas in drugod (npr. 
iz okolice Ljubljane). Naša skupna druženja 
niso bila le poučna, temveč tudi zabavna, saj 
smo se nekatere igre poskušali tudi zares igrati: 
kamenčke delim ali rinčke talam, leti, leti … Ob 
pogovorih smo začutili veliko vlogo skupinskih 
iger, ki so otroke nekoč povezovale med seboj 
in tudi z odraslimi. Ob marsikateri igri so tudi 
lepo prepevali, kar smo doživeli tudi mi na 
obisku. 

Naši pogovori so se nehote obrnili tudi k 
drugim temam. Ob zadnjem obisku v 
decembru, ki je bil časovno že zelo blizu 
praznikom, smo se pogovarjali predvsem o 
miru. Sogovorniki so se ob besedi mir spomnili 
predvsem na odsotnost vojne. Menili so, da se 
vse da lepo urediti, samo če ni vojne. V času, v 
katerem živimo, pa po njihovih besedah k miru 
največ prispeva vsak sam. 
Učencem so bila srečanja s starejšimi všeč, kar 
lahko razberemo iz njihovih zapisanih misli:
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»Bilo je lepo. Zabavali smo se. Spoznali smo 
veliko novih iger.« (Mija D. in Klemen R.)

»Nisem pričakoval, da se bodo starejši v Domu 
spomnili toliko iger. Presenetili so me, kako 
natančno so znali opisovati igre.« (Marko C.)

»V Domu sv. Martina me je najbolj navdušilo 
to, kako so se marsikateri stanovalci vživeli v 
igre, nam jih praktično prikazali in smo se 
potem nekaj časa skupaj igrali.« (Urša M. in 
Kristina M.)

»V domu za upokojence v Srednji vasi smo 
izvedeli marsikaj novega in se naučili nekaj 
iger. Obiski so bili prijetni.« (Martina T. K. in 
Judita P.)

»Starostniki so prijazni. Sprejeli so nas z veliko 
dobre volje.« (Lucija B. in Lana R.)

»Bilo je zabavno, mirno in sproščeno.« (Tjaša 
H. in Maša K.)

»Zanimivo je bilo, kako so delili izkušnje z 
nami in nas učili raznih iger. Super se mi zdi, da 
so se tako povezali z nami, mladimi. Igre ne 
bodo nikoli staromodne in se jih bomo mladi 
vedno radi igrali ter se učili novih.« (Alja A.) 

»Vzdušje je bilo prijetno in spoznali smo 
marsikaj novega.« (Nina S. in Ula L.)

»V Domu sv. Martina je bilo odlično. Mislila 
sem, da bodo starejši bolj zadržani, pa smo se 
kar skupaj igrali stare igre.« (Ana Marija R., 
Sara S. in Lara M.)

Vsem sogovornikom, vodji Zavoda, socialni 
delavki Alenki ter drugim delavkam Zavoda, ki 
so pripravile vse potrebno za naša srečanja, se 
zahvaljujemo in se priporočamo za nadaljnje 
sodelovanje. 

Marija Helena Logar, Urška Repinc, Monika 
Zupanc, učiteljice OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica

RAZIGRANA JESEN V ZAVODU SV. 
MARTINA

Nastop otrok iz waldorfske šole v Radovljici.

Učenci 2. razreda waldorfske šole iz Radovljice 
in njihova učiteljica Mateja Korošec  so 19. 
novembra obiskali Zavod sv. Martina. Skupaj z 
gospo Marijo Pogorevc, Cirilo Zupanc in 
Francko Pogačnik so pripravili nastop z 
naslovom Razigrana jesen. Ob spremljavi citer 
so nastopajoči zapeli vrsto ljudskih pesmi in ob 
njih tudi zaplesali ter pokazali različne ljudske 
igre. Babica Francka je prireditev obogatila s 
pripovedovanjem o pastirskih dnevih, peki 
kruha ter pripravi volne za pletenje. Stanovalci 
so se s petjem pridružili marsikateri pesmi in 
tako poskrbeli za pravo vzdušje. 

Otroci so o obisku Zavoda pripovedovali takole: 

TRISTAN:  Najbolj mi je bilo všeč, ko je gospod 
Jože igral na orglice in sem  ga lahko peljal z 
vozičkom. 

LINA, AJDA, KARIN IN KAJA: Uživale smo, ko 
smo opazovale, kako gospa veze prtičke. 

NIKA: Všeč mi je bila spominska soba učiteljice 
Štefke Jazbarjeve. 

LOTI: Najbolj sem si zapomnila, ko je moja 
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mamica v spominski  sobi odkri la spominsko 
knjigo gospe Štefke in v njej lepe misli in slike 
njenih prijateljev in učencev. 

GABER IN AJDA: V kapelici sva odkrila rimske 
številke. 

ENYA IN KAJA: Zelo sva uživali, ko sva 
nastopali. 

LINA: Ne bom pozabila gospe, ki nas je tako 
lepo postregla s čajem, sokovi in sladkimi 
dobrotami. 

Preden  smo se odpravili domov, smo 
prehodili še vseh 180 stopnic do cerkve. 
Gaber jih je neutrudno štel na poti navzgor in 
navzdol. 

Vsi nastopajoči smo bili zelo zadovoljni z 
obiskom, otroci pa so še naslednji dan 
pripovedovali, kako zelo so bili vsi prijazni z 
njimi. Obisk nam bo ostal v lepem spominu.

Za waldorfsko šolo: Mateja Korošec

Ga. Ivanka uživa ob igranju električnega klavirja. 

NA OBISKU PRI OLGI IN IVANKI SEDEJ

Ga. Ivanka in ga. Olga Sedej  

Njuno sobo krasijo številne rožice. 

Soba B110. Informacija sama po sebi ne pove 
veliko, je pač številka neke sobe nekje v neki 
stavbi. Ampak to ni navadna soba. Za rjavimi 
vrati v Zavodu svetega Martina se skriva mali 
raj sester Sedej.
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Sobica po velikosti ne izstopa, se pa čuti v njej 
neko toplino, človek se takoj prijetno in 
domače počuti. S sten te pozdravijo doma 
narejeni gobelini, ki so plod dela pridnih rok 
Ivanke in njene mame. Zraven so še slike z 
motivi muck. Gospa Ivanka pove, da ima 
mucke zelo rada; ko je bila še doma, so bili 
njeni hišni ljubljenčki. 

Ne morem mimo lepih plišastih igračk, ki 
stojijo v košari na nočni omarici. Človek jih 
enostavno mora pobožati. 

Da je gospa Ivanka skrbna gospa, se vidi tudi 
po lepih rožah, ki jih ima povsod, kjer seže 
svetloba, da še uspevajo.

A najpomembnejša stvar v sobi ima posebno 
mesto. Električni klavir! Gospa ponosno pove, 
da je to darilo bivšega župnika, g. Jagodica. 
Zaupa mi, da kar precej preigra nanj in obljubi, 
da mi bo, ko bo čas, tudi kaj zaigrala nanj. 

Čez klavir je položen krasen, ročno izvezen prt 
z motivom poljskega maka. Gospa Ivanka po-
ve, da je to delo njenih rok.  

Obisk se približa koncu, še objem gospe Olge 
in obljuba, da še pridem. Ko se ozrem, na 
vratih stoji gospa Ivanka in maha v slovo. Še 
pridem, lepo imata.
Soba B110.

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

PREDSTAVITEV ŽENSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA

Ženski pevski zbor Društva upokojencev Javornik 

Koroška Bela 

ŽPZ Društva upokojencev Javornik - Koroška 

Bela je ljubiteljski ženski pevski zbor, ki je leta 

2012 praznoval 30 let uspešnega delovanja. 

Predhodnik zbora je bil pevski oktet, ki je imel 

glasbeno spremljavo. Z leti je zbor pridobival 

nove pevke in začel z A kapelo petjem (to je 

petje brez instrumentalne spremljave). Zbor 

sestavljajo v glavnem upokojenke, ki z žarom 

prepevajo na nastopih in tudi na pevskih vajah.

Pevke so v 30 letih prepevanja položile veliko 

drobnih, toda dragocenih kamenčkov v 

kulturni mozaik društva upokojencev in 

krajevne skupnosti Javornik-Koroška Bela. 

Nepogrešljive so pri prireditvah v okviru 

krajevne skupnosti, občine in regije. Nastopale 

pa so tudi v zamejstvu. Redno se udeležujejo 

letnih srečanj odraslih pevskih zborov na 

nivoju občine in regije. Trenutno v zboru 

prepeva 17 pevk. V 30 letih se je zamenjalo 5 
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pevovodij. Iz statistike je razvidno da so v 30-

letnem delovanju imele povprečno 1800 

pevskih vaj in več kot 400 nastopov. Ker imajo 

članice zbora izvrsten čut do narave, je temu 

primerna tudi programska usmeritev. Poleg 

umetne pesmi z ljubeznijo gojijo ljudsko 

pesem, pri tem pa jih z veseljem podpira 

njihov zborovodja g. Franci Richter, ki je pred 

petimi leti prevzel zbor. V jubilejnem letu je 

pevski zbor za 30. obletnico prejel od ZDUS-a 

visoko priznanje za kvalitetno rast in velik 

kulturni doprinos ter številne uspešne 

nastope. Na slavnostnem koncertu, ki je bil 

25. maja 2012, v Kulturnem domu na 

Slovenskem Javorniku, so bile podeljene 

Galusove značke; 2 zlati, 3 srebrne in 5 

b r o n a s t i h  z a  d o l g o l e t n o  g l a s b e n o  

udejstvovanje. Za prihodnost si želijo pridobiti 

še več novih pevk, da bodo lahko še naprej 

prepevale ljudsko pesem in na ta način 

ohranjale dediščino naših prednikov, 

predvsem pa z glasbo gojile spoštovanje do 

narave in ljudi.

Olga Šimnic, predsednica zbora

Izbor pesmi je bil zelo lep. Posebno vključitev 
trobente pri pesmi  O nepričakovani dar, je 
bi lo nekaj  posebnega.  Vsa pohvala 
zborovodju, g. Franciju Richterju.

Helena Smukavec, javna delavka

Vsi stanovalci našega doma radi poslušamo 
glasbo. Zaradi tega je bil 29. oktober 2013 za 
nas prav poseben dan.
Pri nas, v Domu sv. Martina, je gostoval ženski 

pevski zbor Društva upokojencev Javornik-
Koroška Bela. Vodil ga je gospod Franci Rihter, 
profesor glasbe, ki nam je tudi sam zaigral na 
svojo trobento. Zbor je pel ubrano in zelo lepo. 
Zapel je veliko pesmi, med katerimi so bile tako 
umetne kot slovenske ljudske pesmi.  Po 
nastopu smo pevke in zborovodja malo 
pogostili in jim podarili naše glasilo ter lepo 
vezen prtiček, ki ga je izvezla gospa Ivanka 
Sedej.
Pevke so nam s svojim nastopom zelo 
polepšale dan. Hvaležni smo delovni 
terapevtki Simoni Ušeničnik, ki je povabila 
pevski zbor, pa tudi pevcem za doživeto petje. 

Jožefa Vrtačnik, stanovalka

Danes smo poslušali ženski pevski zbor z 
Javornika in Koroške Bele. Prvič pišem za 
Drobtinice. V dobrih štirih letih, kar sva s sestro 
Olgo v Domu, ves čas spremljava nastope 
pevskih zborov. Še nobenega nisva zamudili. 
Včasih tudi pomagam peti zraven. Včasih 
pomagam nositi mize v delovno terapijo in 
nazaj. Lepo so peli. Še bi jih gledala in 
poslušala. Sicer pa moram napisati, da so mi v 
Domu zelo všeč tudi izleti. 

Ivanka Sedej, stanovalka

 je središče 
občine Kranjska Gora.

K r a n j s k a  G o r a  j e  
pomembno turistično in 
zimskošportno središče v 
zgornjem delu Savske 
doline ob izlivu Pišnice v 
Savo Dolinko. Okrog 
starega vaškega jedra je 
zgrajen nov, večinoma 

O KRANJSKI GORI

Kranjska Gora
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turistični del naselja s hoteli, počitniškimi 
stanovanji in hišami, rekreacijskimi objekti, 
trgovinami in žičnicami ter smučarskimi 
progami in omrežjem kolesarskih in peš poti. 
Vse to daje Kranjski Gori z bližnjimi naselji 
Podkoren, Gozd Martuljek  in Rateče podobo 
enotnega zgornjesavskega turističnega 
območja, pomembnega tako v letnem, kot 
tudi zimskem turizmu. Kranjska Gora je 
prizorišče pomembnih mednarodnih 
smučarskih tekmovanj v alpskem smučanju 
na Vitrancu in smučarskih skokih v Planici.

Zgornji del doline Save Dolinke je bil do 14. 
stoletja slabo poseljen; šele v začetku 14. 
stoletja so pričeli novi naseljenci v večji meri 
krčiti tamkajšne gozdove in jih spreminjati v 
kmetijska zemljišča. Kraj, ki se v starih listinah 
prvič omenja 1326 kot Chrainow je postal 
staro cerkveno in upravno središče za vasi od 
Podkorena do Srednjega vrha. Naselje, ki je 
bilo v preteklih stoletjih precej odmaknjeno, 
je postalo prometno dostopnejše, ko so 1870 
zgradili železniško progo Jesenice - Trbiž, ki so 
jo opustili leta 1966.  Z izgradnjo proge se je 
pričelo dnevno odhajanje delovne sile 
predvsem na Jesenice v tamkajšnjo železarno, 
hkrati pa tudi razvoj turizma. Med 1. svetovno 
vojno  zgrajena cesta čez prelaz Vršič pa je 
olajšala dostop v gorski svet in dolino Soče. 

V starem vaškem jedru današnje Kranjske 
Gore stoji cerkev Device Marije Vnebovzete. V 
starih listinah prav tako prvič omenjena leta 
1326 kot podružnica radovljiške prafare je 
1630 postala župnijska cerkev. Poznogotska 
stavba ima zvezdasto obokan prezbiterij in 
pravokotno ladjo, ki je bila v 19. stoletju 
podaljšana do prvotno prosto stoječega 
zvonika, postavljenega okoli leta 1500.

Med posvetnimi stavbami je najbolje 
ohranjena 300 let stara Liznjekova domačija, v 
njej je ob »črni kuhinji« in ohranjenem 

Zgodovina

Kulturna dediščina

razporedu prostorov zdaj etnografska zbirka. V 
starem delu naselja je na rojstni hiši pisatelja, 
avtorja priljubljenih zgodb o Kekcu, J. Vandota, 
spominska plošča.

Ajdovska deklica je kamnita podoba deklice, ki 
je našla svoj odmev v ljudski pripovedki. 
Prisankovo okno v steni Prisanka je najbolj 
znano naravno okno v Julijskih Alpah in ena 
največjih naravnih odprtin na Slovenskem. 
Visoko je okoli 80 m in široko okoli 40 m. Gorski 
preval Vršič je najvišji cestni prelaz (1611 m) v 
Vzhodnih Julijskih Alpah ter naravna povezava 
med savsko in soško dolino.

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska_Gora

Pripravila: Jana Urbanc, 
srednja medicinska sestra

V dneh, ko iz vseh strani dežujejo novice o slabi 
kakovosti prehrambenih izdelkov, ki jih 
kupujemo v trgovinah, o konjskem mesu v 
predpripravljeni in zamrznjeni hrani ter ostalih 
podobnih škandalih, se pričnemo zavedati 
prave vrednosti doma pridelane hrane. Ne le 
zelenjave in sadja, tudi mesa. Koline sodijo 
med starejše običaje, posebej značilne za 
podeželje, vendar tudi tam zelo hitro izumirajo. 
Kljub temu jih ponekod še zmeraj ohranjajo.

Prave koline se pričnejo že dan pred kolinami, 
ko je potrebno pripraviti in urediti vse 
potrebne stvari in pripomočke za delo. 
Naslednji dan je namreč potrebno vstati zelo 
zgodaj, da se pred zakolom postorijo še zadnje 
stvari. Ko je voda, ki se greje v kotlu na drva, 
dovolj vroča, se koline lahko pričnejo. Glavno 
besedo ima mesar, ki prašiča zakolje, tako da 
mu iz vratne žile izpusti kri. To takoj odnesejo v 
kuhinjo, kjer gospodinje iz nje pripravijo 
pečeno kri, ki jo postrežejo s česnom in 
kruhom. Moški med tem prašiča z vročo vodo 

Naravna dediščina

ZIMA JE ČAS ZA KOLINE

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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očistijo ter obesijo, da lahko mesar prične z 
delom. Pri tem ne gre skoraj noben del prašiča 
v nič, saj se skoraj vsak del lahko koristno 
uporabi.

Dela pa ne manjka niti v kuhinji. Ženske so 
običajno zadolžene za pripravo malice in 
kosila, pripravo kaše za klobase ter ostala 
vsakdanja gospodinjska opravila. Koline se 
običajno končajo s pogostitvijo, ki jo 
sestavljajo sveže krvavice, meso in bujta repa. 

kri od 1 prašiča 

1 svinjska glava

srce

1/2 jeter

pljuča

ledvice

2 kg riža

2 kg ješprenja

4 glave česna

5 čebul

sol (približno 1/2 kg)

poper  po okusu

1 l suhega majarona

jušna zelenjava

G l a v o  d o b r o  o č i s t i m o,  

RECEPT ZA KRVAVICE:

P O S T O P E K :  

odstranimo neuporabne dele ter jo skuhamo z 
veliko jušne zelenjave.

Pljuča, ledvica, srce, jetrca skuhamo do 
mehkega. Pljuča kuhamo ločeno. Skuhano 
glavo očistimo od kosti ter na fino zmeljemo, 
prav tako tudi drobovino. Riž in ješprenj 
posebej skuhamo do polovice. Mleto meso in 
drobovino damo v veliko posodo. Na masti 
prepražimo sesekljano čebulo. Zdrobljen 
česen namakamo v vinu 3 dni, vino prilijemo 
masi, dodamo kri, sol, poper, majaron. Vse 
skupaj dobro premešamo in dodajamo juho, 
da je masa ustrezno tekoča. Maso napolnimo v 
čreva (goveja), katera zašpilimo. Krvavice 
obarimo (kuhanje brez vretja) toliko časa, da 
ne puščajo krvi. Kuhane krvavice na hitro 
ohladimo v hladni vodi ter zložimo na prt, da se 
do konca ohladijo.

Vir: http://sobotainfo.com/novica/lokalno/zima-je-

cas-za-koline/18128

Jana Urbanc, srednja medicinska sestra

V decembru sem bila na 
obisku pri dveh prijetnih 
gospeh iz Stare Fužine. 
Postregli sta mi z zelo 
okusnimi medenjaki, za 
katere sta bili svoj recept 
pripravljeni deliti z nami.

 

DOMAČI MEDENJAKI

Zanje potrebujemo: 
1 kg krušne moke, 

1 vrečko sode bikarbone, 
ščep soli, 

300 g sladkorja v prahu, 
250 g masla, 

5 jajc, 
mleti cimet in klinčke ter 

6 velikih žlic kostanjevega medu. 

Zanje potrebujemo: 
1 kg krušne moke, 

1 vrečko sode bikarbone, 
ščep soli, 

300 g sladkorja v prahu, 
250 g masla, 

5 jajc, 
mleti cimet in klinčke ter 

6 velikih žlic kostanjevega medu. 
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Zmešamo moko, sodo bikarbono, sladkor, 
cimet, klinčke in sol. 
Naredimo jamico, v katero damo stepena 
jajca, na lističe narezano maslo in med. 
Hitro zgnetemo testo in ga postavimo na 
hladno počivat za vsaj eno uro. 

Testo razvaljamo in oblikujemo z modelčki. 
Medenjake pečemo na 200°C približno 15 
minut. 

Dobro teknejo ob kavici. Pa dober tek. 

Napisala Alenka Zorč, socialna delavka

rizure ustvarjam že dolga leta, od otroštva 
vem, kako kita se spleta.

azvajam, negujem, pričeske oblikujem.

zzive vedno sprejmem, nikol' ne obupujem.

a vaše lase si vzela bom čas, saj krasijo 
obraz in so človeka odraz.

stetsko, zabavno, barvito, igrivo moje je 
delo. 

es idej mi zlepa ne zmanjka, ko gre za birmo, 
maturo, poroko al' obhajilo. 

FRIZERSKI SALON MARTINES
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krbno oblikujem tudi vaše obrvi,

i vsakim očem dajo piko na i.

zražajo človeka in z lepo obliko vam pogled 
zaživi.

alon sem vedno si želela, da izrazim sebe in z 
njim zaživim.

 nikoli nisem zares verjela, da to priložnost 
kdaj dobim.

asje od nekdaj so me navdihovali, z leti pa 
strast so mi postali,  
            

blikovanje le teh mi je v veselje in vedno 
upoštevala bom vaše želje. 

ešteto je načinov, da človek zaživi, dovolite si 
spremembe tudi vi.

artina vas vabim, da pri men' se oglasite,

l' moški, ženske, otroci, al'  tisti z več pomladi.

es ne delam razlike, mojo pozornost dobite.

ako da vabljeni vsi, ki razvajate se radi.

zvolite, vstopiti v moj kreativni svet,

aj barva vaših las zaživi kot pisan cvet.

nostavno rešitev zagotovo imam za vas.

tilsko frizuro vam oblikujem, da hvaležen vam 
bo las.

Martina Pirnat, frizerka
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KDAJ NAJ UMREM

Spomladi rada ne bi umrla,
ker svet preveč je lep,

narava se v cvetje odeva,
in ptički so začeli pet.

Poleti je preveč vroče,
se uležem v senco pod drevo,

bojim grmenja se in toče
pod zemljo mokro je, hladno.

Jesen, spet mi ni po volji
prerada na trgatev grem,

pridno sladko grozdje trgam,
po delu pojem, pijem, jem.

Pozimi, brr vse zmrzuje,
me rado zebe v noge,

mi veter svečo bo ugasnil,
in rože so preveč drage.

Boh pa zmaje s sivo glavo,
le kaj čem z njo počet,
skliče božji parlament,

sklenili so še tisti moment.

No, pa pustmo par let- jo še živet. 
Naj kiha, kašlja na tem svet.

Duš zaenkrat dost imamo
se zabavat brez nje sami znamo.

Micka Tomažin iz Dolenjskih Toplic
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MOLITEV

Bog mogočni in edini, 
čast in slava Ti!

Sina si poslal na zemljo, 
Z nami zdaj živi.

Moje naj srce mu poje
Pesmi radosti. 

Nas usmiljenja, dobrote 
Vekomaj uči.

Moja duša Tebe čuti, 
Ljubi Jezus moj!

Spet ljubezen mi pomnoži
in veselja soj!

Žalost hoče me objeti.
Daj mi upanja, 

Da se vse bo uredilo,
Sreča bo prišla.

Rada vedno sem vesela
In umirjena. 

To nebeško je darilo
Tvojega srca. 

Vida Gros, bralka iz Lesc

Obiskovalec iz vasi, ki se ga vedno znova razveselimo. 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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JANEZU ZALOKARJU V SPOMIN

V začetku oktobra 2013 
smo se poslovili od 
Janeza Zalokarja. Da se je 
Dom lahko uradno odprl 
in pričel sprejemati, 
oskrbovati in negovati 
s t a n o v a l c e ,  j e  b i l o  
vloženega veliko dela 
različnih ljudi. Eden od 
njih je bil Janez Zalokar. 

Od leta 2005 dalje, ko se je ustanovil Zavod sv. 
Martina, je zanj vodil računovodske posle. Pri 
tem delu je vztrajal, vse dokler je bilo to 
potrebno, torej dokler se ni leta 2009 Dom 
uradno odprl in je delo prevzela zaposlena 
računovodkinja, njegova sestra Zdenka. 
Zahtevno in specifično delo je za Zavod 
opravljal brezplačno. Njegov začetni 
prispevek k temu, da lahko danes Dom 
sprejema stanovalce in zaposluje delavce, je 
bil pomemben in nesebičen. 
Janez se je rodil 28. februarja 1971. Rodil se je 
v družino v Stari Fužini, kjer se je po domače 
reklo »Pri Jozovcu« materi Mileni in očetu 
Antonu. Mlajšega brata pa se je razveselila 
tudi sestra Zdenka. Ta ga je ob pomoči stare 
mame pomagala paziti, kadar sta starša 
delala, oba sta bila namreč zaposlena na Lipu.
 
Ko je začel hoditi v šolo, je pri nošenju torbe v 
hud hrib v Srednji vasi potreboval pomoč 
sošolcev. Po končani osnovni šoli se je vpisal 
na Ekonomsko šolo v Radovljico. Takrat je čez 
teden stanoval pri teti Cilki v Radovljici. Bil je 
dober in bister učenec, že v šoli je obvladal 
uradne liste. Zahtevne številke mu niso delale 
nobenih težav. Ko je šolo uspešno končal, je 
odprl računovodski servis. 

S svojim vestnim, odgovornim in poštenim 
delom si je kmalu pridobil veliko dela z 
vodenjem poslov različnim obrtnikom ter 

društvom. Čez nekaj časa je za dodatno pomoč 
zaposlil dve delavki. 

Janez se je rodil s srčno napako, zaradi katere ni 
zmogel fizičnih naporov. Tekom življenja ga je 
večkrat v posteljo položila kakšna bolezen, saj 
se je njegovo telo težje upiralo različnim 
nalezljivim boleznim. 

Življenje je od njega že od rojstva dalje 
zahtevalo poseben boj ter vlaganje več 
energije, da je lahko dosegel, kar si je zamislil. V 
tem boju je vedno zmagoval, do nedavnega, ko 
je v bolnišnici za vedno zaspal. 

Še enkrat bi mu radi sporočili, da se mu za vse 
njegovo delo zahvaljujemo in da ga ne bomo 
nikoli pozabili. 

Stanko Odar in Alenka Zorč

Spominska fotografska razstava o Janku 
Ravniku, pripravil TNP

Fotografska razstava župnika Franca Urbanija
Razstava fotografij na temo; Cvetje v parku

Zavoda sv. Martina,
avtor naš stanovalec g. Milan Gunde

Fotografska razstava CVETJE BOHINJA IN 
JULIJSKIH ALP, avtor Peter Strgar

Razstava izdelkov stanovalcev na temo 
CVETJA (v avli-vitrina).

Fotografska razstava LJUDJE V ALPAH, avtorji 
Fotografska skupina Lubadarji

RAZSTAVE V LETU 2013

V Domu sv. Martina smo v letu 2013 imeli 
naslednje razstave:
V Domu sv. Martina smo v letu 2013 imeli 
naslednje razstave:
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Slikarska razstava avtorice Marjane Oražem z 
naslovom UTRINKI IZ NARAVE 

Fotografska razstava ŠTIRJE LETNI ČASI, avtor 
stanovalec g. Milan Gunde

Razstava božično  novoletnih voščilnic v avli - 
vitrina
 
Izdelki stanovalcev so bili razstavljeni tudi v 
Stari Fužini konec maja in na stojnici v 
Srednji vasi na Martinovo nedeljo.

Vabljeni ste vsi, ki ste pripravljeni svoje 
fotografije ali slike razstaviti v našem Domu. 
Za dodatne informacije, prosimo, pokličite v 
tajništvo Doma na tel.:  04 577 84 10.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Jesenski piknik za stanovalce in njihove svojce. 

21.9. 2013 - Piknik s svojci in praznovanje 
rojstnih dni stanovalcev, nastop Bohinjski 
muzikantje

PRIREDITVE V DOMU SV. MARTINA V 
JESENI 2013

1. 10. 2013 - Mednarodni dan starejših, obisk 
učencev iz OŠ Srednja vas - pevski zbor in                         
21 otrok iz vrtca 

3. 10. 2013 -  Koruzni dan

5. 10. 2013 - Nastop ženskega pevskega zbora 
Pletna Bled

8. 10. 2013 - Srečanje stanovalcev gorenjskih 
domov, predstavitev sirarske poti in                         
degustacija sira, g. Dušan Jović

24. 10. 2013 - Praznovanje rojstnih dni 
stanovalcev in nastop Folklorne skupine iz                         
Bohinjske Bistrice, upokojenci  

26. 10. 2013 - Nastop ženskega pevskega 
zbora iz Dolenje vasi pri Ribnici ter                        
Moški pevski zbor Lončar 

29. 10. 2013 - Nastop ženskega pevskega 
zbora Javornik-Koroška Bela 

30. 10. 2013 - Glasbena urica, igranje na 
harmoniko, dijakinja Katja

7. 11. 2013 - Alpska filmoteka: kratki 
dokumentarni filmi TNP

19. 11. 2013 - Nastop Cirile in Marije z gosti iz 
Waldorfske šole iz Radovljice

26. 11. 2013 - Treking pod najvišjo goro sveta, 
g. Rado Urevc

27. 11. 2013 - Obisk terapevtskih kužkov Po in 
Li

28. 11. 2013 - Praznovanje rojstnih dni 
stanovalcev , igranje harmonike g. Janko 
ISKRA
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6. 12. 2013 - Miklavževanje

7. 12. 2013 - Nastop pevskega zbora Lipa 

17. 12. 2013 - Predbožično koledovanje, 
Tomaž Plahutnik/ citre, Simon Eržen/ vokal   
                          
18. 12. 2013 - Obisk in nastop dijakov 
Gimnazije Jesenice                
                            
19. 12. 2013 - Praznovanje rojstnih dni 
stanovalcev in nastop učencev OŠ Srednja 
vas

24. 12. 2013 - Sveta maša , blagoslov jaslic in  
Doma, sprejem Betlehemske luči

30. 12. 2013 - Plesna delavnica s plesalci FS 
Bohinjska Bistrica

31. 12. 2013 - Obisk otepovcev iz Srednje 
vasi

Zbrala: Simona Ušeničnik

V petek, 29. Novembra, 
je bila v Zavodu sv. 
M a r t i n a  o t v o r i t e v  
s l i k a r s k e  ra z s t a v e  
l jubite l j ske  s l ikarke 
M a r j a n e  O r a ž e m  z  
naslovom Utrinki iz  
narave. Umetnostna 
zgodovinarka ga.Darija 
Kovačič med drugim o 
njej pravi tudi to: ”Ko 

vstopimo v slikarski svet Marjane Oražem, je 
tako, kot bi se podali na svež zrak v naravo. 
Slikarka nam razkriva njene lepote v različnih 

UTRINKI IZ NARAVE MARJANE 
ORAŽEM

letnih časih in pokrajinah in vse diha slikarkin 
intimni odnos do narave in njenih lepot.” 
Mogoče se prav zato že ob bežnem pogledu na 
njene slike počutimo popolnoma domače. K 
temu najbrž pripomore tudi dejstvo, da je 
gospa po rodu Bohinjka in čeprav živi v 
Ljubljani, se v Bohinj vedno rada vrača.
Pred nekaj leti je po težki življenjski preizkušnji 
pričela s slikanjem, kasneje še z razstavami in 
letos jo je pot pripeljala tudi k nam. 
Posebnost te razstave je tudi portret slikarke iz 
njenih otroških let, katerega avtor pa je naš 
stanovalec, gospod Albin Polajnar. 
Otvoritev je potekala v sproščenem vzdušju, 
katerega so nam poleg številnih obiskovalcev 
pomagali ustvarjati tudi mladi glasbeniki Vid, 
Karla, Iza, Agata, Katarina in Ajda ter naša 
stanovalka Ivanka. 

Sliki  ge. Marjane Oražem 

Bernarda Markelj, fizioterapevtka
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VAJE ZA KREPITEV SPOMINA

1.)Na spodnji črti izpišite živali, ki ne spadajo k 
domačim živalim. 
Ovca, kokoš, medved, konj, puran, prašič, 
veverica, mačka, srna, jazbec.

2.)Spremljajte pot minutnega kazalca na uri 
točno minuto in ne mislite na nič drugega. 
Nato zaprite oči in poskušajte vztrajati enako 
časovno obdobje. 

3.)Narišite krog in trikotnik: najprej z desno, 
če ste desničar, nato poskusite še z drugo 
roko, levičarji naredite ravno obratno.

Vaje pripravila: Saša Urh, delavna 
inštruktorica- animatorka

Izdelovanje cofkov skupaj s Podmladkom Rdečega 

Križa pod vodstvom Mihele Časar.

ANEKDOTE IZ DOMSKEGA ŽIVLJENJA

Oskrbovanki se pogovarjata: 
- »Jaz grem zdaj počivat.«
- »Ti kar pojdi, jaz se te ne morem merkati, 
sem še sama preslaba. »

Oskrbovanka se zahvaljuje bolničarki:
- »Dobro, da si me pripeljala, ko boš ti toliko 
stara, bom pa jaz tebi pomagala.»

Negovalka vstopi v sobo stanovalke rekoč: 
 »Dober dan, pleničko morava zamenjati.«
Stanovalka ji odgovori: 
» Dajte, dajte, kakšna je to služba? Da riti 
gleda?« 

Zbrala: Maja Grm, srednja medicinska sestra

Nastop dijakov Gimnazije Jesenice. 
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 PREGOVORI IN UGANKE

Če prosinca ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec to 
naredi.

Če na svečnico deži, se kmalu pomlad oglasi.
Če je na Jožefovo lepo, bo tudi koruza obrodila 
lepo.

Če malega travna sneži, siromaku zemljo 
gnoji.

Ob grdem vremenu se sprehajam,
ob lepem pa v kotu ležim. 

Vije, vije,
Kraševce brije,
Trst pometa,
morje premeta. 

Skozi zaprto okno skočila,
šipe nobene ni razbila. 

Poleti smo revčki,
brez glasa smo pevčki:
čez zimo, čez zimo
na konjih sedimo,
pojemo, zvonimo.

Zbrala: Jana Urbanc, srednja medicinska 
sestra

(dežnik) 

(kraška burja)

(jutranja zarja)

(kraguljčki)
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PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI

V septembru so praznovali:

Emilija ROZMAN
Milena STOPAR
Terezija ŠČANČAR
Barbara THALER
Emilijana PINTAR
Marija BENEDIK
Mihaela REPINC
Marija JERALA
Frančiška STARE

V septembru so praznovali: V oktobru so praznovali:

 
Saša Marija ŠUBIC
Frančiška ZUPANČIČ
Marija RAVNIK
Drago FENDE

V oktobru so praznovali:
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V novembru sta praznovala:

Janez Ivan ŽEROVEC
Anton FUCHS

V novembru sta praznovala: V decembru so praznovali: 

Frančiška POTOČNIK
Janez BRENKUŠ
Pavla ŽIDO
Marija MARKEŽ
Kristina LEGAT
Marija CVETEK
Božidar LENARDIČ
Štefanija KEPIC
Ivana KURNIK

V decembru so praznovali: 
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Izlet z domskimi prostovoljkami v Ribnico. 

Na pikniku za stanovalce in njihove svojce so nastopili 

Bohinjski muzikantje.

Zbrala se nas je številna vesela druščina. 

Septembra smo obiskali g. župnika Štefana Vozliča 

na Koprivniku. 

Sprehodili smo se po sončnem Koprivniku.

Obiskali smo Hotel Jelka na Pokljuki. 

UTRINKI V SLIKI IN BESEDI
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Obiskala nas je Monika s svojo luštno dojenčico Mino.

Ob petkih v Dom pridejo birmanci za druženje 

s stanovalci ob družabnih igrah.

Napetost ob igranju taroka.

Nastop učencev iz podružnice Osnovne šole 

v Srednji vasi.

V oktobru smo ličkali koruzo. 

Ga. Marija ob ličkanju koruze. 
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Zaradi prenove glavne jedilnice so stanovalci dobili 

začasno jedilnico.

Naplesali so se tudi stanovalci na invalidskih vozičkih. 

Gospe iz Folklorne skupine Bohinjska Bistrica so 

pripravile ples s stanovalci. 

Takole zbrano so stanovalci poslušali g. Janeza Pikona 

o bohinjskih planinah. 

Nastop citrarja g. Tomaža Plahutnika in 

pevca g. Simona Eržena. 

Izdelovali smo snežinke iz volne eskimskih psov.
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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
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Od nas so se poslovili:

Naj počivajo v miru.

V septembru: 
Frančiška Bešter

V oktobru:
 Janez Mlekuš

V novembru: 
Štefanija Žerovec,

 Jožef Rožanc

V decembru: 
Rozalija Koder

Od nas so se poslovili:

V septembru: 

V oktobru:

V novembru: 

V decembru: 

Naj počivajo v miru.

Ekskurzija za zaposlene v Ribnico. 

V decembru je sneg vsaj za nekaj dni pobelil okolico.

Prenovljena glavna jedilnica. 
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Uredniški odbor:

Alenka Zorč

Bernarda Markelj

Jana Urbanc

Maja Grm

Monika Polanc

Saša Urh

Fotografije: arhiv Zavoda sv. Martina

Lektoriranje: Juliana Cundrič

Oblikovanje: Mojca Rožič
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