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velikim tednom ter velikonočni čas, je to skupaj 
102 dni ali 28% vsega leta. Izdelovanje butaric 
za cvetno nedeljo, priprava jedi za velikonočni 
zajtrk, blagoslov jedi na veliko soboto, velika 
noč, praznovanje Jezusovega vstajenja. 

Velikonočni blagoslov jedi na Veliko soboto.

Na Radiu Ognjišče so poročali, da se je papež 
Frančišek ob obisku svete dežele srečal  z 
jeruzalemskim patriarhom. Drug drugega sta 
vprašala, kdaj je vstal njegov Kristus (praznika 
se zaradi različnih koledarjev in izračunov glede 
na lunine mene ne praznujeta na isti dan v 
katoliški in pravoslavni cerkvi). To me je 
navdalo z razmišljanjem, da ima vsak človek 
povsem svojo pot. Dve poti nista enaki, ne v 
trpljenju ne v radosti in ne v veselju. 

Draga bralka in bralec, s temi Drobtinicami vam 
želimo predstaviti del življenja in utripa 
letošnje pomladi v Domu sv. Martina. Vsem, ki 
ste prispevali k njihovemu nastanku in življenju 
v Domu se lepo zahvaljujem in želim vse dobro.

Jože Cerkovnik, direktor 
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MESEC MAJ

Pred nami je 14. številka 
Drobtinic in druga v 
letošnjem letu 2014. 
Nastanek teh Drobtinic 
je vezan na mesec maj. 
Mesec maj me spominja 
na otroška leta, ko smo 
se s kolesi vozil i  v 
domačo farno cerkev na 

šmarnično pobožnost. Navdušujoči so pogledi 
na cvetoče travnike. Dnevi postajajo daljši in 
toplejši, edino ledeni možje nas spomnijo, da 
nismo še daleč od zime. Mesec maj je Marijin 
mesec. Toliko lepih pesmi opeva mesec maj in 
Marijo. 13. maja je obletnica fatimskega 
prikazovanja Marije trem pastirčkom na 
Portugalskem  leta 1917. Verjamem, da vsak 
pri sebi hrani svoje spomine na mesec maj. 

Skupaj s stanovalci smo izdelovali butarice. 

Bliža se konec velikonočnega časa, ki nam je 
prinesel veliko duhovnega bogastva. Bogata 
je tudi tradicija povezana z velikonočnim 
časom. Če skupaj seštejemo postni čas z 



Vse je pripravljeno za Velikonočno sv. mašo. 

S tem nas želi usmeriti k pozitivnemu 
vrednotenju vloge starosti. Že v Svetem pismu 
najdemo veliko starejših oseb, ki so imeli 
edinstveno vlogo v zgodovini odrešenja: 
Abraham, Mojzes, Tobija, Elizabeta, Zaharija, 
starček Simeon, prerokinja Ana, Nikodem. 
Nenadomestljiva vloga starosti se kaže tudi v 
dejstvu, da starejši ljudje pomagajo mlajšim, 
da gledajo na zemeljske dogodke z več 
modrosti, kajti dogajanje jim je dalo izkustvo in 
zrelost. »Zato so starejši varuhi skupnega 
spomina …, če jih izključimo, je isto, kakor bi se 
odrekli preteklosti. …« (prav tam, 10). V 
skrivnostnem načrtu Božje previdnosti so 
starejši bratje in sestre tedaj, ko pojemajo moči  
in se zmanjšujejo delovne sposobnosti, še bolj 
dragoceni.

Janez Pavel II. se v svojem Pismu starejšim 
dotakne še enega vidika, ki se mu ne moremo 
izogniti, čeprav bi se mu morda radi: »Če je 
življenje romanje proti nebeški domovini, je 
starost čas,  ko čisto naravno mislimo na prag 
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OB URI MOJE SMRTI POKLIČI ME IN 
K TEBI PRITI PUSTI ME!

Na nedel jo Božjega 
usmiljenja je papež 
Frančišek razglasil za 
svetnika dva papeža, ki 
s t a  o d l o č i l n o  
z a z n a m o v a l a  d r u g o  
polovico 20. stoletja. 
Tako sta nam oba papeža 
d a n a  k o t  u č i t e l j a ,  

svetilnika in priprošnjika na poti vere in 
življenja. Janez Pavel II. je ob zatonu tisočletja  
1999. leta-, ko se je že spopadal z boleznijo in 
starostno onemoglostjo, napisal pismo svojim 
»priletnim bratom in sestram«.

Najprej v duhu zre postaje svojega življenja in 
dela obračun, vendar to stori pred Bogom, v 
luči njegove besede. Takole pravi: »Predragi 
bratje in sestre, v naših letih je naravno, da 
skušamo narediti obračun. Ta pogled nazaj 
omogoči bolj vedro in objektivno oceno oseb 
in dogodkov, ki smo jih doživeli na poti. Potek 
časa ublaži veliko križev in težav. … Izkušnja pa 
uči, da pogosto celo vsakdanje težave s 
pomočjo Božje milosti pripomorejo k zorenju 
in krepijo značaj.« (Pismo starejšim, Družina 
1999, 2). 

S tem želi povabiti nas vse, naj razmišljamo o 
času, ki naglo odteka, pa ne zato, da bi se 
sprijaznili z neizprosno usodo, temveč, da bi 
dali polno vrednost letom, ki nam še ostanejo. 
Obenem pa starejše nehote spodbudi, naj s 
hvaležnostjo zrejo na svoje življenje. Koliko 
darov in lepih priložnosti nam je v življenju 
dano, da naredimo kaj lepega in dobrega za 
Boga, za ljudi in zase?
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večnosti. Vendar pa se tudi mi priletni težko 
sprijaznimo z resničnostjo tega prehoda. … 
Vpričo smrti postane uganka človeškega 
bivanja najtežja. Je ona dokončni mejnik 
življenja, ali pa obstaja kaj, kar jo presega?« 
(prav tam, 14).
Prav velikonočni prazniki in ves velikonočni 
čas nam oznanjata in govorita o dejstvu, da 
smrt ni končna postaja, da je v Kristusu smrt 
odrešena in spremenjena in lahko s svetim 
Frančiškom Asiškim rečemo, da razodeva 
obraz »sestre«, ki nas vodi v Očetovo naročje. 
Zato se zdi tako lepa in nadvse primerna tista 
prošnja, ki jo v molitvi Duša Kristusova 
molimo pri maši po obhajilu: »Ob uri moje 
smrti pokliči me in k tebi priti pusti me!« Janez 
XXIII. je nekaj tednov pred smrtjo nekoliko s 
humorjem dejal: »Ne skrbite toliko zame. 
Pripravljen sem na veliko potovanje. Moji 
kovčki so spakirani. Vsak čas  lahko 
odpotujem.«

Branko Potočnik, g. župnik

Ga. Marija Markež

Gospa je bila rojena na Lozah  to je zaselek pri 
Lepencah, malo pred Bohinjsko Bistrico. 
Prihaja iz kmečke družine. Imela je le enega 

MARKEŽ MARIJA  DOBRAVČEVA 
MARICA

brata, ki je žal že pokojni, in eno sestro, ki pa je 
ni poznala, ker je umrla stara le pol leta.

Svojega otroštva se spominja kot enega 
samega trdega dela in večnega ”šparanja”. V 
tistih časih so bili otroci prosti le pozno zvečer 
in v nedeljah popoldne. Kljub temu ni šlo brez 
otroških vragolij in so večkrat kakšno ušpičili. 
Če so bili le preveč neugnani, je bila za opomin 
na vrhu kredence položena šiba, ki je včasih 
naredila red. Tudi ribe so radi lovili in jih potem 
nesli domov, da so jih spekli. V šolo je hodila na 
Bistrico  takrat je bila šola tam, kjer je danes 
vrtec. Spominja se, kako so bili nekateri razredi 
dolgočasni  pa ne zaradi snovi, ki so jo jemali, 
ampak zato, ker je bil iz razreda slab razgled. V 
šoli so imeli tudi verouk, učiteljice so bile 
stroge, prav tako tudi takratni župnik g. 
Ambrožič. Vsako nedeljo so šli redno k maši. 
»Včasih smo se na nedeljo začeli pripravljati že 
v soboto popoldne«, pove ga. Marica. "Pometli 
smo dvorišče, pripravili praznična oblačila in 
očistili čevlje". Po nedeljskem kosilu pa so bili 
edini dan v tednu malo prosti. 

Ker je ravno velikonočni čas, jo vprašam, kako 
so se takrat pripravljali na ta praznik. Pravi, da 
pravzaprav enako kot danes  najprej 
velikonočno čiščenje in prav tako priprava 
velikonočnih jedi. Pirhe so takrat barvali le v 
čebulnih olupkih, ker za barve ni bilo denarja. 
Nato so vse zložili v jerbase in pokrili z 
najlepšim prtičem. Gospodinje so prav 
tekmovale med seboj, katera bo imela lepšega. 
K  ”žegnu” so odnesli k Lepenarju na Lepence, v 
domačo hišo. Šele kasneje so začeli nositi v 
cerkev na Bitnjah. Med vojno, se spominja, 
kako so šli takrat že zvečer k vstajenju, iz 
farovža na Bistrici pa so jih gledali Nemci z 
naperjenimi puškami. «Nič nam niso naredili, 
mi smo se le čudili, kako to, saj so bili prejšnji 
dan tu še Italijani«, pove Marica.
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Z možem Jožem sta se spoznavala kar pri njej 
doma na Lozah. «Najbrž me je opazil pri 
maši«, pravi ga. Marica, »pa je prišel k nam«. 
"Večkrat je prišel ob nedeljah, no, potem sva 
se pa navadila«, se smeji. Včasih so namreč 
tako rekli, če sta dva postala par. Poročila sta 
se avgusta leta 1955, prav takrat ko so pri 
Košniku prvič ” kupvali”. «To si bom za večno 
zapomnila«, pravi. Gospa Košnik Tilka je prav 
tako naša stanovalka in se dobro poznata. Na 
Poljah, kamor se je poročila, so ” kupvali” dve 
leti kasneje  z možem sta dobila sina Janeza. 
Danes ima še vnuka in vnukinjo, ki ima tudi že 
otroke, tako da je že dvakrat prababica. Tudi 
na Poljah, kjer je preživela 58 let, so imeli 
kmetijo s kar nekaj živine. Po moževi smrti pa 
so hlev počasi izpraznili.

Gospa Marica pravi, da je redko hodila 
naokoli, ampak z Društvom kmečkih žena pa 
je redno hodila na izlete. Tam je res uživala, še 
posebno, kadar so kje tudi prespali. Drugače 
pa je bilo samo delo. »Prav delo in nedeljska 
maša sta mi vedno dajala oporo in korajžo«, 
pravi Marica. 
Oboje je kasneje res potrebovala, ko je zbolela 
in so ji zato morali odrezati obe nogi. Hoditi 
tako ni več mogla, v Dom pa sprva tudi ni 
želela. Danes pa pravi, da se je pri nas tako 
navadila, da najbrž na Poljah ne bi več mogla 
biti. 

Tu se vedno kaj dogaja, rada telovadi na 
biosinhronu in v pogovorih z drugimi čas hitro 
mine. Domači jo redno obiskujejo, s stanovalci 
Doma se dobro razume, vsi ostali pa jo prav 
občudujemo, koliko poguma, dobre volje in 
spretnosti z invalidskim vozičkom premore 
naša Dobravčeva Marica.

Bernarda Markelj, fizioterapevtka

ŽIVLJENJE VČASIH IN DANES

Ga. Jožefa:

Vsi se zavedamo, kako 
hitro teče čas in z njim 
rastoče spremembe v 
naših življenjih. V članku, 
n a r e j e n e m  p r e k o  
intervjujev, sva se želeli 
osredotočiti na življenje 
pred skokovitim razvojem 
tehnologije in s tem 

povezanim kapitalizmom, na čase, v katerih so 
kuhali v črni kuhinji, spali na topli kmečki peči in 
po svetu hodili peš. Na čase, kjer kava ni bila 
nekaj samoumevnega in ko so bili otroci 
primorani delati zavoljo preživetja družine. V ta 
namen sva stanovalce Zavoda sv. Martina 
poprosili, da z nami podelijo dragocene 
izkušnje iz svoje mladosti in nam opišejo način 
življenja v tistih časih. Pogovarjali sva se s 
štirimi posamezniki, ki prihajajo iz različnih 
krajev po Sloveniji, kar omogoči vpogled v 
razvitost posameznih območij Slovenije. Iz 
Bohinja sta spomine podelila g. Jože Škantar, ki 
prihaja iz Stare Fužine, ter ga. Angela Pekovec, 
ki je živela v vasi Studor. O življenju brez 
samoumevne razsvetljave in medkrajevnih 
povezav smo povprašali tudi go. Jožefo 
Vrtačnik, prebivalko Blagovice (okolica 
Ljubljane), ter go. Ivanko Hansal, ki je odraščala 
v Tržiču. Duhovnik g. Klemen Štolcar pa nam je 
predstavil del svojih izkušenj misijonarja na 
Madagaskarju, kjer je bil kar 35 let. 
V zapisu ohranjamo in spoštujemo njihovo 
naravno govorico. 

Je bil način življenja včasih drugačen od 
življenja dandanes?

 »Ja, čisto drugačen. Včasih se je 
slabše jedlo. Jedli smo le repo, zelje in 
podobno.«
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G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela: 

 »Včasih so bili ljudje bolj skupaj, so se 
veliko družili. Danes je pa vsak posebej, vsak 
se zase drži. Takrat je bilo več ljubezni. Ljudje 
so bili zares na mestu, so si med sabo 
pomagali, ljudje so danes pokvarjeni. V Fužini 
je bilo včasih zelo dobro, smo bili povezani 
med sabo. V Fužini je bilo veliko kmetij in 
živinoreje, o, veliko je bilo živine. Danes tudi 
veliki kmetje ne pasejo tako, kot smo včasih. 
Ko sem gor rasel, sem delal že kot otrok, danes 
pa otrokom ni treba delati. Pa danes se vse 
kupi v trgovini, takrat smo kupili le kakšen kis 
ali pa sol, ostalo smo pridelali doma. 
Tapravega kofeta ni noben poznal, pili smo 
projo.«

 »Ja, seveda je bilo včasih drugače, 
ampak čas, ki teče, je čas napredka, 
normalnega življenja. To je vsesplošni 
napredek. Stvari se spremenijo in to je treba 
sprejeti. Nekateri sprejmejo z lahkoto, drugi se 
s težavo prilagodijo.« 

»Takrat je bilo drugače to, da ni 
bilo domov za stare. Oni niso mogli iti nikamor, 
kot gremo mi danes. Včasih si moral delati, 
dokler nisi umrl. Danes ni treba več tako veliko 
garati.«

Pripeljali so nam agregat. Z njim bomo 
pripravljeni na morebitne izredne razmere.

Ste včasih imeli elektriko?
 »Bila je, ko sem bila že večja. Ko sem 

bila pa še čisto majhna, je ni bilo. Ni bilo tudi 
javne razsvetljave.  Spomnim se, da smo imeli 
petrolejke, lanterne. S tem smo si svetili tudi, ko 
smo šli v hlev.«

 »Ne, takrat ni bilo elektrike. Imeli smo 
takšne lampe, petrolejke. Spat smo hodili 
pozno, ampak smo bili doma, nismo hodili 
zvečer okoli. Tudi v gostilnah je bilo bolj temno, 
ampak je bilo fajn. Tam so bili sami veseljaki, pa 
muzikontarji. So igrali na harmoniko in plesali.«

 »Ja, pri nas smo vedno imeli 
elektriko. Še vseeno se je poznalo, da sem živela 
v manjšem mestu. Oče je bil šuštermajster, 
čevljarski mojster, živeli pa smo v središču 
mesta, tako da smo imeli vse pri roki. V tistem 
času je bila tudi že javna razsvetljava.«

 »Ne, takrat nismo imeli elektrike. 
Bile so lanterne, lampe. Smo imeli v kevdru eno 
tako lanterno, se prav dobro spomnim. Kasneje 
je pa prišla, dobili smo tudi javno razsvetljavo.«

 »Na Madagaskarju sem šest let 
živel brez elektrike. Zvečer sem ob soju 
petrolejk bral knjige. Domačini so hodili zgodaj 
spat, kadar pa je bila polna luna, so skupaj 
prepevali. 

Kaj pa glede prevoza, kako ste hodili po svetu?
 »Okoli smo hodili večinoma peš. 

Imeli smo tudi eno kolo, smo ga dobili, ko sem 
bila stara sedem ali osem let. A to kolo je bilo za 
vse nas, šest otrok. Hodili smo okoli tudi po dve 
uri, šola je bila eno uro stran. Prvi avto je imel 
en mehanik iz sosednje vasi, Lukovice. Edini je 
imel avto, vsi smo ga gledali, to je bilo nekaj 
posebnega. Okrog leta 1965 sem naredila šele 

Ga. Jožefa:

G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

G. Klemen:

Ga. Jožefa:
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izpit za avto. Z vlakom pa nismo hodili, je bil 
predaleč. Vozili smo se z vozovi. Ata je bil med 
vojno zaprt, ga je šla mama obiskat, potem 
smo jo šli pa otroci iskat tja z našim vozom.«

 »Avtov ni bilo. Okoli sem hodil peš. 
Drugače pa si koga prosil, da te je peljal s 
konjem ali pa na vozu do Bistrice. Če smo šli iz 
Bohinja, smo šli pa z vlakom.«

 »Okoli smo hodili peš. Takrat pred 
in med vojno so bili težki časi. Med vojno sva 
šla z očetom peš iz Tržiča v Celje po brata. Tudi 
koles nismo imeli, saj ni bilo potrebe, kolo mi je 
kasneje kupil mož, šele po poroki sem naredila 
tudi izpit za avto. Včasih smo šli kam tudi z 
vlakom, avtobusov še dolgo ni bilo.« 

 »Okoli smo hodili bosi, saj pri hiši 
ni bilo denarja za čevlje. Mama je težko 
skrbela, bilo nas je sedem deklic. Tudi obleke 
smo dobili ena od druge. Ja, veliko smo hodili 
peš. Sploh v Srednjo vas v šolo in k maši. Nismo 
imeli tudi časa hodit naokoli, doma je bilo 
treba delat. Tudi bicikla ni bilo, ga še danes ne 
znam voziti. Radi smo se pa vozili z vozom. Na 
Bistrico smo hodili peš, čez Senožeta. Štiri ure 
smo hodili.«

Ste imeli hladilnik?
»No, seveda ga nismo imeli. Stvari 

smo dali v hladno špajzo. Tja smo dali vse 
razen jabolk in krompirja. Meso smo dali pa 
sušit v kamro. Hrana se ni pokvarila, smo imeli 
psičke in backe, so oni pojedli, če je kaj ostalo.«

 »Ne, to pa ne. Stvari smo imeli v 
kevdru, kjer je bilo bolj hladno.  Meso smo pa 
imeli v raufkamri, to je bila soba za meso, 
vedno je bila zaprta. Tako da smo meso sušili, 
da se ni pokvarilo. Vsako leto smo zaklali dva 

G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

Ga. Jožefa: 

G. Jože:

prašiča, da smo naredili klobase. Je težko, 
ampak domače je domače.«

 »Za hladilnik sploh ni bilo potrebe. 
Meso smo dali na hladno, v klet. Seveda smo 
imeli pa blizu hiše mesarijo, tako da smo lahko 
dobili sveže meso. Veliko nam je pomagal stric, 
ki je bil pek in mlinar.«

 »Ne, hladilnika ni bilo. Meso smo 
kar sušili. Potem ga je pa mama dala v lesene 
skrinje, na hladno.«

 »Na Madagaskarju sem imel 
hladilnik, ki je delal na petrol.« 

Vas je pozimi kdaj zeblo?
 »Zeblo nas je. Bile so hude zime. Peš 

smo morali iti v šolo in nas je tako zeblo, šel je 
sneg, pa veter je pihal. Smo imeli čisto plava 
kolena. Doma smo pa kurili na drva, imeli smo 
tako veliko peč, kot jo imamo tukaj v Domu. Drv 
je bilo vedno dosti, sami smo jih spravljali, pa 
delali smo na njivi.«

 »Mi smo imeli peč. 53. Leta smo 
naredili peč, ko sem bil pri vojakih. Tudi prej je 
bila peč, ampak taka starinska. Včasih smo 
otroci splezali na peč, da smo se pogreli. Ves čas 
je bilo treba kuriti, ampak smo rabili suha drva. 
Imeli smo tudi štedilnik na drva, je bilo treba 
ves čas kuriti.«

 »Ne, s tem ni bilo problemov. Kurili 
smo na drva in kupovali tudi premog. Imeli smo 
veliko kuhinjo.«

 »Seveda nas je zeblo. Enkrat mi je 
pozimi soseda dala škorenjce, da bi lahko šla k 
maši. Hodila sem po celem snegu, vse je 
premočilo, zato pa imam danes probleme z 

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

G. Klemen:

Ga. Jožefa:

G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:
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nogami. Imeli smo črno kuhinjo in ognjišče. 
Tudi na peči smo ležali, kar trije. Je še dobro, 
da ni kdo dol padel.«

»Na Madagaskarju ni nikoli mraz, 
ves čas je bilo toplo. Tudi ponoči se ni ohladilo. 
Tako da me zeblo pa res ni. Bilo mi je pa vroče. 
Razmere v Farafangani, kjer sem živel in 
deloval jaz, so bile težke tudi zaradi visoke 
zračne vlažnosti.«

Družimo se na svežem zraku. 

Kako je bilo v časih, ko ni bilo televizije?
 »Ah,takrat še radia nismo meli. Bili 

smo veseli, ko je prišel radio. Ko je prišla 
televizija, je bilo pa še bolj veselo. Program 
smo gledali čisto do konca.«

 »Ja, imeli smo radio, poslušali smo 
kakšna poročila in take stvari. Ne vem, 
katerega leta je prišla televizija, ampak bilo je 
nekaj novega. Smo hodili gledati televizijo h 
komu, ki jo je imel. Ko je pa prišla, sem gledal 
nadaljevanke, Esmeralda mi je bila všeč. Ni 
bilo toliko časa, smo veliko delali. Očetu sem 
pomagal, brat dvojček je delal pa pri 
gradbeni.«

G. Klemen: 

Ga. Jožefa:

G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

Ga. Jožefa:

G. Jože:

 »Na to, da ni bilo televizije, nismo 
imeli vpliva. Če se nam je zahotelo, smo jo šli 
gledat k tistim, ki so jo imeli. To ni bilo takrat nič 
nenavadnega, ljudje so bili veliko bolj 
družabni.«

 »Ni bilo niti radia, kaj šele 
televizije. Ob mraku je mama rekla, da moramo 
biti doma. Po osmi uri smo pa vsi v kuhinji 
molili. Peli smo in molili čisto vsak večer. Ko je 
prišel radio, so eni že odšli od hiše, so se že 
poročili. Televizijo so pa potem hodili gledat k 
sosedu. Danes je vse čisto drugače.«

Družimo se na gugalnici. 

 Kako ste se včasih zabavali?
 »Bila je ena veselica na leto, 

drugega ni bilo. Muska je bila pa domača. 
Doma smo imeli tudi gramofon in plošče, to je 
mama kupila. Zvečer smo si pa pripovedovali 
zgodbe, štrikali, pletli kite iz slame. Tako 
večinoma ročna dela.«

 »Ja, bili smo pri Mihovcu. Spomnim se, 
ko je bila še lajna, je bilo osem viž na njej. Si 
notri vrgel kovance, pa je igralo. So bile take 
domače viže. Ampak potem se je pa pokvarila, 
ne vem, kje je sedaj. Veliko nas je bilo tam. Tudi 
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gostilna je bila zelo obiskana, je prihajalo 
veliko ljudi, tudi izven Bohinja.«

 »Takrat je bila vojna! Saj se nismo 
mogli sprostiti. Vse je bilo drugače, hodili smo 
v nemško šolo. Šla sem sicer včasih na ples, 
ampak mi je bilo težko, ker je bila doma mama 
bolna, jaz pa sem pomagala skrbeti za njo.«

 »Igrali smo se kakšne družabne 
igre, skakali smo po vrtu. Bili smo na vasi, 
drugam nismo šli.  Enkrat sem hotela gledat 
igro, pa mama ni imela denarja, pa ni bilo 
potem nič z igro. Mama je imela denar komaj 
za moko in cuker, da je vsak ponedeljek lahko 
spekla kruh, da smo imeli kaj jesti. Plesala pa 
tudi nisem, ne znam.«

 »Domačini na Madagaskarju so 
veseli ljudje, ki se radi družijo med seboj in 
prepevajo.«

Kako je bilo pa z naravnimi katastrofami, je 
bil kakšen požar v vasi?

 »Ja, bil je požar pri sosedu. Je šla 
soseda na podstrešno s svečo po smuči, potem 
je pa svečo gori pozabila, je pa cela hiša 
zgorela.«

 »Pri našem sosedu, pri Kuharjo je na 
cvetno nedeljo zagorelo. Gospodar je kadil 
cigarete, mogoče je zato zagorelo, ne vem. 
Zagorelo je v traktorju. Sredi noči, okrog pol 
dveh ponoči je pokalo. Je mama rekla: »Kaj 
tako čudno poka?«, so cegli pokali od vročine. 
Jim je hiša pogorela, vžgalo se je pa tudi pri 
Meščnjeko, pri sosedu. To je bilo 109 gasilcev! 
Dobro, da je bajer zraven, dobro, da je bilo to 
narejeno, da so zgradili betonski jez pri 
Hudičovem mostu. Sem jim še jaz pomagal 

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

G. Klemen:

Ga. Jožefa:

G. Jože:

graditi jez, prej je bil samo lesen jez. Če ne bi 
bilo tega jezu, bi bilo tudi manj vode v bajerju, 
ne vem, kako bi potlej gasili.«

 »Večkrat se je zgodilo, da so hiše 
gorele.«

 »Ne, to se ne spomnim. Mi je pa 
mama pripovedovala, da ko je bila še ona 
majhna, je Studor dvakrat gorel. To je bil grozen 
ogenj, vse je uničilo. Če bi pihal veter bi pa 
pogorela še Srednja vas, ampak na srečo ni 
pihalo.«

So bile takrat tudi kakšne poplave in neurja?
 »V našem koncu se poplav niti ne 

spominjam.«

 »Ja, tudi to je bilo. Dobro, da smo živeli 
na takšnem kraju, da je vsa voda odtekla proč. 
Drugi so imeli pa kar probleme, če je bil dež, ja. 
Jezero je pa sploh naraslo, to je bilo vse 
poplavljeno.«

 »Ja, bile so povodnji. Blizu hiše smo 
imeli most, z gora je tekla rjava voda, smo ji 
pravili 'divja voda'. Naše hiše sicer ni moglo 
poplaviti, saj je bila na hribu. Je pa mojo mamo 
skrbelo, ko se je zamašil kanal zraven hiše, 
lahko bi zalil njene vrtove. Otroci smo stali pri 
oknu in gledali, kako mama sama sredi neurja 
vleče drevje iz kanala, da bi rešila vrtove in s 
tem pridelek.«

 »Poplav v naši vasi ni bilo. Bile so 
bolj ob jezeru, ali pa tam, kjer živijo zraven 
vode.«

 »Na Madagaskarju je vsako leto 
prišel ciklon, ki je trajal zelo različno, tudi po več 
tednov skupaj. Takrat so bile ceste poplavljene, 

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

Ga. Jožefa:

G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

G. Klemen:
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ali pa jih je celo odneslo. V tem času domačini 
niso mogli nikamor. Tudi če so potrebovali, 
npr. zdravniško pomoč, je bila v času ciklona 
zanje nedosegljiva. Po koncu ciklona je bila 
potrebna obnova cest. Država skoraj nič ni 
naredila pri tem. Ceste so popravljali domačini 
sami, pri tem pa smo jim pomagali tudi 
misijonarji. 

Je kdaj zapadlo veliko snega?
 »Z mamo sva enkrat ob dveh 

ponoči gazili do soseda, da je ta lahko konja 
spravil izpod strehe. Je vse pokalo in se lomilo. 
Zapadlo ga je veliko, več kot dva metra 
naenkrat.«

 »Ja, 52. leta je bilo toliko snega, da 
smo morali s štrikom rezati gred na strehi, da 
se ni vsulo v hišo in česa polomilo. Šele ko smo 
jo zrezali, je padla s strehe. Takrat je zapadlo 
naenkrat čez dva metra snega. Potlej smo ves 
sneg razvažali v bajer, smo ga vrgli v vodo.«

 »Veliko ga je zapadlo, ampak nas 
to ni motilo, saj smo bili snega  navajeni, prišla 
pa so tudi leta, ko sploh ni bilo snega. Smo 
imeli pri hiši le en par drsalk, otrok nas je bilo 
pa enajst. Večkrat smo se skregali za drsalke 
ter za sani, so bile tudi le ene.

 »Ja, sem morala enkrat že ob 
petih zjutraj pokonci, da sem skidala pred 
hišo. Sem se zjutraj zbudila, je sneg čisto do 
okna gor zapadel.«

Je bil kdaj tak žled kot letos?
 Ne, žledu ni bilo. Če je pa že bil, pa 

ni naredil takšne škode.«

Ga. Jožefa:

G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

Ga. Jožefa:

G. Jože:

Ga. Ivanka:

Ga. Angela:

 »Nikoli. Tega pa ne pomnim. Tako kot je 
bilo letos, ni bilo še nikoli. Joj, vse je polomilo, še 
velike smreke. Ampak kaj takega še nisem 
videl, res, tega ne pomnim.«

 »Ne, tega se sicer ne spominjam. 
Ampak narava vedno poskrbi zase. Če pozimi 
ni snega, bo pa poleti več dežja. Narava 
vedno poskrbi, zato jo moramo spremljati in 
spoštovati.«

 »Tega se pa ne spomnim. Sploh 
ne vem, če je bil kdaj žled.«

Spomini stanovalcev nam dajejo vedeti, da se 
je način življenja od preteklosti do danes 
korenito spremenil. 

Od petrolejk k robotskim sesalnikom, od vozov 
do prestižnih znamk avtomobilov. 
Od sušenja mesa, k izdelkom, uvoženim z 
drugega konca sveta, 
od pripovedovanja zgodb ter petja do spletnih 
omrežij in socialne izolacije mladih. 

Ti dragoceni spomini nas opominjajo na to, da 
svet ni bil vedno tak, kot je danes. Včasih so se 
ljudje družili, si pomagali pri delu, spoštovali 
naravo. 

Meniva, da so ti intervjuji lahko odlična 
priložnost za nas, da razmislimo o naših 
vrednotah, spoštovanju starejših, ki imajo 
veliko izkušenj in znanja, o našem odnosu do 
narave; predvsem pa nas spomnijo na že 
zdavnaj pozabljeno pristnost odnosov ter 
vzajemno medsebojno pomoč. 

Katja Cesar, študentka FSD na praksi in Alenka 
Zorč, socialna delavka

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



Na električnem vozičku gospod prevozi 
marsikatero pot. 

Ko ga vprašam, kaj še naredi sobo njegov dom, 
se spomni in mi pokaže na ionizator pod mizo: » 
Tega mi je kupil bivši župnik, gospod Jagodic.« 
Počasi se poslovim in zapustim sobico, kjer je 
čutiti veliko volje do življenja in poguma.

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

       

 

Marjeta na izletu v arboretumu Volčji Potok. 

INTERVJU Z MARJETO HODNIK
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NA OBISKU PRI GOSPODU DANIELU 
MORIČU

Ujeli smo ga pri popoldanskem počitku. 

To pot me je pot zanesla k gospodu Moriču. 
Simpatičen, vedno nasmejan gospod je to, ki 
mi je veselo pokazal, kaj v sobi naredi prostor 
njemu dom.
Že ob prihodu v sobo se vidi, da ima gospod 
težko bolezen, saj v njegovi kopalnici stoji 
dvigalo za dvigovanje in premeščanje  
nepokretnih stanovalcev. Tudi pohištvo v 
prostoru je postavljeno tako, da gospod čim 
lažje dostopa povsod po sobi. 
Ampak gospoda Moriča njegova bolezen ne 
omejuje: za svobodno gibanje tudi izven 
doma ima električni invalidski voziček in 
skuterja. Poleti ga lahko opazimo nekje ob 
bohinjskem jezeru, kjer lepo uživa na sončku 
ali v senci in pije kavico.
Steno nad vzglavjem njegove postelje krasi 
nekaj njegovih slik: na treh so njegovi bratje, 
dva sta na žalost že pokojna. Na skupinski sliki 
je motiv njegove družine in prijateljev  na 
pohodu po gorah. Gospod Morič je v drugi 
vrsti prvi z desne. »Ampak takrat  sem bil še 
mlad«, je povedal.

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Marjeta, kdaj si se odločila, da boš postala 
socialna oskrbovalka? 
Da sem postala socialna oskrbovalka, se je 
zgodilo čisto slučajno. Leta 1997 se je zaprla 
zasebna šivalnica v Stari Fužini, kjer sem šivala 
usnjeno konfekcijo. Tako sem ostala brez 
službe. Takrat je moja stara mama zbolela in 
obležala, zanjo pa sem skrbela jaz. S skrbjo za 
mamo sem se naučila osebne nege 
nepokretnega človeka. Ko je bil razpis na 
Centru za socialno delo za socialno 
oskrbovalko za Bohinj, me je patronažna 
sestra Martina spodbudila, da naj se prijavim. 
Ob moji skrbi za staro mamo je namreč videla, 
da mi to delo leži. 
Tako sem se prijavila, bila sprejeta in potem še 
v Ljubljani opravila šolo za socialno 
oskrbovalko. 

Nam opišeš svoje delo? 
Delo je v marsičem podobno delo v Domu, 
vel ikokrat skrbimo za osebno nego 
nepokretnih oseb. Poleg tega pa delamo še 
marsikaj drugega. Tako hodimo na primer v 
lekarno  in  t rgov ino.  Pr i  nekater ih  
oskrbovancih kuhamo ali pa jih hranimo, spet 
drugje pomagamo pri gospodinjskih 
opravilih. Na terenu si sam pri oskrbovancu in 
se moraš tudi sam znajti v vsaki situaciji. Biti 
moraš tudi dober voznik, saj moraš priti do 
ljudi ne glede na vremenske razmere. 
Jaz to delo zelo rada opravljam in si ne 
predstavljam, da bi delala kaj drugega. 

Kje in kako si preživela svoje otroštvo? 
Otroštvo sem preživela v Stari Fužini, v 
osnovno šolo pa sem hodila v Srednjo vas. Leta 
osnovne šole so bila zame najlepša leta. Imam 
še dva brata, s katerima se zelo dobro 
razumem. Ko sem bila otrok, sem živela pri 
starem atu in stari mami  vedno nas je bilo več 

pri hiši, zaradi česar je bilo tudi bolj živahno in 
prijetno. Z otroki smo se zelo radi igrali v 
Fužinarskem kamnu. Včasih pa smo se tudi 
skregali in stepli. Spomnim se, da se mi je 
enkrat sanjalo, da se z enim fantom tepem. V 
sanjah sem brcnila vanj, v resnici pa sem 
močno brcnila ob posteljo, kar me je zelo 
bolelo. 

Ko je bila Marjeta še majhna punčka. 

S čim se rada ukvarjaš v svojem prostem času? 
Rada grem v hribe, kolesarim, plavam. Sem 
aktivna pri gasilcih, sodelujem pri vajah in na 
gasilskih tekmovanjih. Ponavadi dobi naša 
ženska desetina na tekmovanju tudi kakšen 
pokal. 

Kaj ti polepša dan? 
Da so vsi ljudje okoli mene dobre volje. Sedaj 
pa mi dan polepša tudi 7-mesečni nečak Tilen. 

Če se spomniš na svoje počitnice, kateri lepo 
preživeti dopust ti pride najprej na misel? 
Vse počitnice imam v lepem spominu. Rada 
grem malo na morje, malo pa v hribe. Posebej 
lepo se mi pa zdi na Hvaru, kamor grem 
največkrat na morje. 

Ali je kje kakšen kraj, kjer še nisi bila, pa bi ga 
rada videla? 
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Takih krajev bi se našlo veliko. Še v Bohinju 
nisem vsega raziskala. Sicer pa bi me mikalo 
pogledati v kakšno bolj eksotično deželo. 

Pa še malo za hec. Predstavljaj si, da bi ti 
dobra vila uresničila tri želje. Kaj bi si 
zaželela? 
Zaželela bi si zdravje zase, za mojo družino in 
za ljudi, ki jih obiskujem. Če bo zdravje, bo tudi 
vse ostalo prišlo. 

Kako pa nameravaš preživeti letošnji poletni 
dopust? 
Šla bom malo na morje, tudi tokrat se 
dogovarjam za Hvar, malo pa v hribe. Že dolgo 
je od tega, kar sem bila na Triglavu, tako da si 
letos želim iti ponovno tja gor. 

Alenka Zorč, socialna delavka

Prihaja čas, ko je sonce 
vse bolj vabljivo, njegovi 
ž a r k i  p a  p o s t a j a j o  
zahrbtni in nam lahko 
povzročijo marsikatero 
preglavico.
Č e  p r e t i r a v a m o  s  
s o n č e n j e m  a l i  
p o h a j k o v a n j e m  p o  

soncu, nas lahko doleti cel kup težav: 
opekline, izsušenost (dehidracija), tudi 
»sončarica«.

 pri opeklinah je prizadeta koža. Le-
ta postane rdeča, prisotna je pekoča bolečina, 
koža je suha, nadražena. Da pomirimo pekočo 
bolečino, ki je posledica vnetja kože zaradi 
draženja sončnih žarkov, na prizadeto kožo 

TUDI SONCE JE LAHKO NEVARNO 

Opekline:

polagamo hladne obkladke. Umivamo se z 
mlačno vodo brez mila. Kožo osušimo z nežnim 
trepljanjem, je ne drgnemo ali masiramo. Po 
umivanju se namažemo s hidratantno kremo 
ali losionom. Zelo pomembna je zadovoljiva 
hidracija, pijemo vodo ali grenak čaj, lahko 
zaužijemo tudi čim več sadja, ki vsebuje veliko 
vode (lubenica, melona, rdeča pesa). Pred 
nastavljanjem sončnim žarkom je potrebno 
kožo zaščititi s kremo za sončenje, ki ima 
ustrezen zaščitni faktor. 

 zaradi premajhnega vnosa 
tekočine imamo suha usta, lahko razpokane 
ustnice, lahko se pojavi glavobol, imamo 
vrtoglavico. Potrebno je poskrbeti, da na dan 
popijemo vsaj 2,5  3 litre tekočine.

zaradi pretiranega sončenja ali 
sedenja na soncu se lahko pojavi močan 
glavobol, bruhanje, povišana telesna 
temperatura. Takrat je potrebno  prizadetega 
namestiti v hladno, mirno in temno sobo. 
Poskrbeti je potrebno za dovolj  velik vnos 
tekočine in počitek.
Sonce ima svetle in temne plati. Če 
zanemarjamo njegove temne plati, se nam to 
lahko maščuje. Zato upoštevajte navodila, saj si 
boste s tem prihranili marsikateri neprijeten  
trenutek.
Zavedati se moramo, da ob nepravilni uporabi 
zaščitnih krem, pretiranem sončenju lahko 
naredimo sebi medvedjo uslugo. Pred 
sončnimi žarki nismo varni niti, kadar sedimo v 
senci!

 Kadar imate namen 
posedeti na soncu, se obrnite na negovalno 
osebje, ki vam bo pomagalo zaščititi se pred 
soncem in njegovimi škodljivimi vplivi. Najbolje 
pa je, da uživate v njegovih radostih zjutraj ali 

Dehidracija:

Sončarica: 

Dragi stanovalci. Za vas imamo pripravljene 
kreme za sončenje.
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pa v poznih popoldanskih in večernih urah, ko 
je njegova moč slabša.

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

V Domu sv. Martina v 
Srednji vasi v Bohinju 
doživljamo stanovalci 
lepe trenutke, za katere 
poskrb i jo  sode lavc i  
Doma. Gojijo dobre 
odnose in stike z vsemi 
d o m a č i m i  d r u š t v i ,  
š o l a m i ,  z b o r i  i n  

posameznimi prostovoljci na tem področju. 

V četrtek, 23. januarja so nam pripravili 
čudovito filmsko dopoldne s predstavami TNP  
Triglavskega narodnega parka z naslovom: 
Zadnji tovor  Zgodbe iz čebelnjaka.

Film nam je razkril nepozabljeni čas 
oskrbovanja planinskih postojank v 
Triglavskem visokogorju. 

Takratno življenje in običaji so zabeleženi tudi 
na panjskih končnicah čebelnjaka Psnakovih iz 
Zgornje Radovne. 

V organizaciji TNP so se člani družine odločili 
in se s konji odpravili na zahtevno pot na 
snemanje tega filma. Videli smo težaško 
nosaško delo skozi vsa leta, kasneje pa še 
nošnjo na hrbtih čilih konj. 

Ta film me je zelo navdušil, ker je tudi na 
našem tržiškem področju pod Karavankami bil 
nekoč v mojih mladih letih tak način 
oskrbovanja koč. Za vsa taka prizadevanja in 

FILMSKO DOPOLDNE

prikazovanja smo hvaležni vsi, ki živimo z 
naravo. 

V novejšem času za oskrbovanje in investicijska 
dela pomagajo železni ptiči. 

Tržiško planinsko društvo je leta 1978 na 
pogorišču stare koče na Dobrči odprlo novo, s 
katere je razgled po lepi Gorenjski. Vedno je 
dobro obiskana. 

V Dvorjah so bili izdelani elementi za novo kočo 
in z vojaškim helikopterjem preneseni na 
planino in tam montirani. Lepo je bilo takrat in 
spomini nas poživljajo. 

Ivanka Kurnik, stanovalka 

Tudi v letošnjem šolskem 
l e t u  s m o  v  D o m u  
sodelovali z birmanci iz 
domače fare. Mladi so 
n a m  p o m a g a l i  p r i  
marsikaterem delu, med 
drugim smo se večkrat 
skupaj lotili priprave in 
peke piškotov in peciva. 

Skupaj s stanovalkami in birmanci, ki jih to delo 
veseli, smo se dobili v delavnici, kot rečemo 
posebnemu prostoru z veliko delovnega pulta 
v kleti, in se lotili dela. Preizkusili smo se v 
pripravi domačih piškotov, vanilijevih in 
orehovih rogljičkov, linških piškotov, jabolčne 
pite in še marsikaj. 

S pripravljenimi piškoti in pecivom smo se 
pogosto posladkali, posebej ob praznovanju 

MEDGENERACIJSKE SKUPINE ZA PEKO 
PIŠKOTOV
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rojstnih dni, postregli pa smo jih tudi našim 
obiskovalcem. 

Nekaj receptov so prispevale tudi naše 
stanovalke, vseh še nismo preizkusili, tako da 
se veselimo tudi naslednjih skupnih pek in 
poskušanj.

Alenka Zorč, socialna delavka 

KULTURNI  PRAZNIK

OZDRAV GORENJSKI

Da bi tudi mi počastili 
spomin na smrt našega 
n a j v e č j e g a  p e s n i k a  
Franceta Prešerna, smo 8. 
februarja v avli Doma 
pripravili kulturno urico. 
Zbralo se je blizu trideset 
stanovalcev, od katerih jih 
je polovica tudi recitirala.

Ker je ta dan gospa Ana Raič praznovala rojstni 
dan, smo pričeli s pesmijo Vse najboljše za te, 
nadaljevali pa z recitacijami. Vsak je prebral ali 
povedal kakšno pesem, verz ali misel, 
osredotočili pa smo se seveda na Franceta 
Prešerna. Kot se spodobi, smo zapeli tudi 
himno. Ker pa se je programa udeležila tudi 
gospa Zdenka, katera vsak teden pridno razvaja 
naše stanovalce s prijetnim glasom ob branju 
različnih vsebin, smo jo zaprosili, da nam nekaj 
prebere.  
Da je bilo vse še bolj zanimivo, smo se vmes 
sladkali s piškoti in čajem, kar nam je postregla 
Asja. Za živo glasbo je poskrbel Beno s 
harmoniko.
Na koncu naj pohvalim tudi sestro Majo in 
ostalo ekipo sodelavcev, ki so pomagali pri 
transportu stanovalcev ter s tem marsikomu 
popestrili bivanje v Domu.

P
Sava  izvira v vznožju Triglava,
Sred Blejskega jezera cerkev stoji,
Tam iz Pokljuke jastreb zaplava, 
V sivem skalovju pod Stolom on spi.
V lepem Bohinju jezero sniva,
Savica deviška vanj se izliva,
Blizu Triglava Gorje leže,
Z Vintgarjem slavnim Gorenjsko krase.
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Pesem je povedala gospa Angela Srna, ki je 
tudi njena avtorica. S pomočjo učitelja jo je 
sestavila pri svojih sedmih letih.

 

G. Vidmar Anton pri deklamaciji poezije. 
                                                                                     

Saša Urh, delovna inštruktorica

Samo še marmelada manjka, potem pa jih 
lahko poskusimo. 

PUSTOVANJE V DOMU

Na pusta smo se dobro pripravili, krofe smo 
spekli sami, pri tem pa so nam pomagale tudi 
naše stanovalke. 

Letos smo tudi nekateri zaposleni v Domu na 
pustni torek namesto uniform oblekli pustne 
kostume. Že navsezgodaj je bilo kljub obilici 
dela čutiti veselo vzdušje. Jana je bila mačka, 
Olga se je oblekla v čarovnico, ki je spretno 
vrtela svojo metlo in marsikoga ošvrknila po 
zadnji plati,  Ana je bi la Sneguljčica, Maja je bila 
Pika Nogavička.

Jana je prinesla s seboj še masko za starčka in 
sodelavka Mojca je bila takoj pripravljena, da 
se preobleče. Seveda pa je bila to skrivnost za 
ostale zaposlene in stanovalce, kdo se skriva za 
to masko. 

Srenjske predice se se nam pridružile pri 
pustnem rajanju. 

V avli smo imeli pravo pustno rajanje, 
pridružile so se nam še srenjske predice in 
otroci iz podružnične OŠ v Srednji vasi. Tudi 
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stanovalci so si nadeli krone in maske, ki sta jih 
izdelali Jana in Petra na varovanem oddelku.

Na harmoniko nam je igral g. Ivan iz Stare 
Fužine, za smeh pa je poskrbela Mojca, ki je 
vlogo starčka z nerodnimi kretnjami odlično 
izpeljala. Kasneje je masko snela, da smo 
lahko videli, kdo nas je nasmejal do solz. Da bi 
le bilo več takih dni.

Kako pa so pustno rajanje doživljali nekateri 
naši stanovalci?

»Zame je bilo enkratno!« ga. Fanika Potočnik

»Zelo mi je bilo všeč (se smeji), najbolj pa tista, 
ki je bila našemljena v čarovnico.« ga. Angela 
Pekovec

»Zelo lepo! Smo se nasmejali,.. Mojca je bila 
enkratna, je zgrešila poklic, vse je bilo 
enkratno!« ga. Milana Rozman

»Olga mi je bila všeč čarovnica, tudi vici od 
predic so mi bili všeč, pa otroci so bili lepo 
našemljeni!« ga. Emilijana Pintar

»Lepo je bilo, Mojca mi je bila všeč, sploh je 
nisem prepoznala.« ga. Jela Bučič

»Za Mojco sem vedela, se mi je takoj zdelo, da 
je ona….tako sem se smejala, ko se je delala, 
da ji je ušlo v hlače, prav fajn ste se uštimali, 
redkokdaj se smejim, da mi solze tečejo, vse je 
bilo fajn, ..pa še vmes ste delale!« ga. Rezka 
Ščančar 

Maja Grm, srednja medicinska sestra

DRUŽABNO DOPOLDNE S TOMBOLO 
IN KVIZOM

Družabno dopoldne s tombolo in nagradnim 
kvizom. 

V soboto, 12. aprila ob 10. uri, je v skupnem 
prostoru Zavoda sv. Martina potekalo 
družabno dopoldne s tombolo in kvizom. 
Akcijski projekt v skupnosti je bil organiziran s 
strani Tajde Markeš in Katje Cesar, ki sta 
študentki 2. letnika Fakultete za socialno delo 
Univerze v Ljubljani. 

Projekt je nastal z namenom, da bi povezali 
stanovalce in zunanje uporabnike storitev 
Doma v skupnem druženju. Celotno zamisel so 
predlagali stanovalci, ki so v anketnem 
vprašalniku o zadovoljstvu z življenjem in 
storitvami Doma poudarili, da bi si želeli več 
zabavnih aktivnosti in druženja predvsem ob 
vikendih. 

Tako smo se zbrali v soboto dopoldne, 
pripravljeni, da se preizkusimo v tomboli. 
Zbralo se je skoraj 30 oseb, stanovalcev in 
zunanjih udeležencev. Tombola je bila napeta, 
zmagovalcev je bilo kar pet, ti pa so nato žrebali 
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nagrade. Po podelitvi nagrad smo nadaljevali 
s kvizom. Nekatera vprašanja so zahtevala 
splošno razgledanost, druga pa že bolj 
poglobljeno poznavanje zgodovine. 

V dvoboj s svojo zakladnico znanja sta se 
spustila g. Anton Vidmar in g. Andrej Bučar. 
Bili smo priča neverjetno hitrim odgovorom in 
se skozi kviz tudi sami naučili kaj novega. 

Obe družabni igri sta minili prehitro, saj 
smo kar kmalu zaključili in se zbrali za 
skupinsko fotografi jo.  Stanovalci  in 
obiskovalci so se ob koncu druženja okrepčali 
s sokom in vinom, postregli pa smo jim tudi s 
piškoti, ki so jih prav za to priložnost spekli 
otroci podmladka Rdečega križa. 

Sobotno dopoldne v Zavodu sv. Martina je 
bilo polno zabave in smeha vseh udeleženih. 
Akcijski projekt v skupnosti je dosegel svoj 
namen, in sicer, da se pripadniki skupnosti 
med seboj povežemo v skupino, v katero vsak 
prinese košček svojega sveta in tako prispeva 
k mozaiku raznovrstnosti. 

Skozi to sobotno dopoldne smo spoznali, 
kako pozitiven učinek ima na nas druženje z 
drugimi člani skupnosti, saj si v življenju za to 
vzamemo premalo časa. 

Tudi stanovalci Doma so bili nad 
projektom navdušeni, priporočajo pa se za 
nadaljnje tovrstne dogodke. 

Katja Cesar, študentka FSD na praksi

SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH 
DOMOV IN »ŽOGA BEND«

Iz Doma starejših občanov 
Preddvor smo dobil i  
povabilo na srečanje 
stanovalcev gorenjskih 
domov, na katerem nam 
bodo predstavili vadbo 
»Žoga benda«. Odzvali 
smo se povabilu in se v 
petek, 8. maja, malo po 

osmi uri odpeljali proti Preddvoru. Naš dom 
smo zastopale Barbara Thaler, Ivanka Sedej in 
jaz, vodila in spremljala pa nas je Simona 
Ušeničnik. Prišli so še stanovalci iz Radovljice, 
Škofje Loke, Podbrda in verjetno še od kod. 

Srečanje gorenjskih Domov je imelo namen, da 
spoznamo vadbo »Žoga benda« in da se 
medsebojno bolje spoznamo. V velikem 
prostoru se je zbralo okoli 30 gostov. Najprej so 
nas postregli s pecivom, potico, flancati ter s 
sadjem. V drugem nadstropju, kjer je velik 
prostor za terapijo, smo se razporedili v veliki 
krog. Vsak je dobil veliko žogo in stol, ki je bil 
narobe obrnjen, vanj pa je dal žogo. Potem smo 
z dvema kuhalnicama tolkli po žogi, kot da bi 
bila boben. Žog je bilo šest ali sedem, tako da 
smo se pri igranju na žoge menjavali. 
Terapevtka je določala menjave, obenem pa 
nam je dirigirala, nam dajala ritem, kako naj 
tolčemo. Zraven je igral kasetofon s posneto 
glasbo. Med drugim smo igrali Grem v kamniški 
lepi kot, Vsa mladina sanka se, Zima je že tu. 
Tako smo odbobnali več pesmi, štiri ali pet. 
Zraven smo peli in se zabavali. Sledilo je skupno 
kosilo, ki je bilo obenem tudi družaben 
dogodek, saj smo se pogovarjali s stanovalci v 
drugih domovih. Me smo se pogovarjale s 
stanovalci iz Doma v Radovljici. Nato smo se 
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odpeljali nazaj proti Srednji vasi in okoli pol 
tretje ure prispeli v naš Dom. 

Vesela sem, da sem lahko zastopala Dom na 
tem zanimivem srečanju. Imeli smo se fajn, 
ker je bila dobra muzika, zanimiva družba in 
ker smo bili vsi dobre volje. Podobna srečanja 
bi bila dobrodošla tudi v prihodnje. Sedaj smo 
mi na vrsti, da povabimo stanovalce 
gorenjskih domov k nam na obisk, tako da 
bomo podobno srečanje lahko doživeli vsi v 
našem Domu. 

Jožefa Vrtačnik, stanovalka

Ekipa je prispela v Preddvor. 

V četrtek, 8.5., smo šle tri stanovalke, delovna 
terapevtka Simona in voznica Andreja v 
Preddvor. Imeli smo lepo vreme in dobro 
postrežbo s kosilom. Igrali smo v Žoga bendu. 
Bilo nam je všeč igranje s kuhalnicami ob 
muziki. Po kosilu smo se še pogovarjali, potem 
smo šli domov v Bohinj. 
Hvala tudi Domu sv. Martina, Simoni in 
Andreji, da so nas peljali v Preddvor.

Barbara Thaler, Ivanka Sedej in Jožica 
Vrtačnik, stanovalke

Najprej so stanovalci iz Preddvora pokazali, 
kaj znajo. 

V okviru projekta delovnih terapevtk 
Gorenjske so se tri stanovalke Zavoda sv. 
Martina Bohinj pridružile srečanju stanovalcev 
gorenjskih domov v Preddvoru. 
Tema srečanja je bila TRENING motoričnih 
kognitivno-perceptivnih spretnosti ob glasbi 
»ŽOGA BEND«. V prvem delu je bil  
predstavitveni nastop stanovalcev DSO 
Preddvor.
V drugem delu  smo pod vodstvom 
fizioterapevtke Katje Logar tudi sami aktivno 
sodelovali v delavnici.
»ŽOGA BEND« je prilagojena skupinska vadba, 
kjer stanovalci pod vodstvom delovne in 
fizioterapevtke po vnaprej izbrani glasbi in 
koreografiji simetrično udarjajo po velikih 
gimnastičnih žogah. 

Cilji vadbe so; 
- vzdrževanje in izboljšanje kardio- 

vaskularnega sistema, psihofizične 
kondicije, koordinacije gibov in 
ravnotežnih reakcij

- krepitev mišic rok
- trening perceptivno  kognitivnih funkcij
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- trening soročnih aktivnosti
- povezovanje leve in desne možganske 

hemisfere
- sprostitev, druženje, socializacija

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

V soboto, 9. maja 2014, na dan Evrope, nekoč 
pa je bil to dan zmage, nas je obiskal 
tamburaški orkester iz Kranja. V našem 
skupnem prostoru ob krušni peči se je zbralo 
veliko naših stanovalcev. Organizatorka 
Simona Ušeničnik je napovedala njihov 
nastop, nato pa so se sami predstavili in vodili 
svoj program. 
Tamburaški orkester deluje v okviru 
Folklornega društva Kranj že več kot šest let. 
Sestavlja ga več kot deset članov različnih 
starosti. Delujejo pod umetniškim in 
dirigentskim vodstvom mag. Damirja Zajca in 
imajo popolno zasedbo inštrumentov, kar jim 
omogoča popoln tamburaški, orkestralni 
zvok. 
Tako smo jih videli igrati na tamburice, kitare, 
flavto, violino, itd. Igrali so zelo lepo in 
usklajeno. Bilo jih je užitek poslušati, tudi 
zato, ker so igrali same lepe pesmi, npr. V 
dolini tihi in podobne. Dokazali so, da se da 
brez harmonike ustvariti zelo lepo muziko. 
Igrali so nam približno eno uro, a je njihov 
nastop kar prehitro minil. Po njem smo jih 
povabili na kosilo. 

Jožefa Vrtačnik, stanovalka

OBISKAL NAS JE TAMBURAŠKI 
ORKESTER IZ KRANJA

Nastop Tamburaškega orkestra.

»V soboto, 10. maja smo imeli v Domu sv. 
Martina nastop Tamburaškega orkestra iz 
Kranja. V tej dobri muziki smo zelo uživali. 
Nastopajoče smo tudi pogostili in povabili naj 
še pridejo v Bohinj. Zahvala od vseh 
stanovalcev. Hvala tudi kuharjem, ki so jih 
postregli.«

stanovalka Barbara Thaler

»Nastop mi je bil zelo všeč. Želela bi, da v naš 
Dom pridejo večkrat. Njihov koncert bi šla 
poslušat tudi v Kranj. Vse izvedene melodije so 
bile zelo lepe. Če bi imela možnost, bi se tudi 
sama vključila v orkester. Sem samouk na 
igranju na »sintisajzer«.«

stanovalka Ivanka Sedej

V našem Domu smo prvič gostili tamburaški 
orkester. Žal v Drobtinicah ne moremo 
predvajati glasbe, zato posredujem le kratko 
predstavitev orkestra. Video posnetke njihovih 
nastopov si lahko ogledate na 

Tamburaški orkester deluje sedmo leto v 
okviru Folklornega društva Kranj. Ustanovljen 

spletni strani fd-
kranj.si/nastopi.
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je bil z osmimi člani, trenutno pa orkester 
šteje devetnajst članov v polni zasedbi.  
V svoje igranje vključujejo tudi vokalne in 
inštrumentalne soliste, kar še dodatno 
popestri doživetje muziciranja.

Program orkestra obsega skladbe tako iz 
ljudske zakladnice kot tudi s področja 
popularne glasbe in zimzelenih melodij. V 
svoje igranje vključujejo tudi vokalne in 
inštrumentalne soliste, kar še dodatno 
popestri doživetje muziciranja.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

G. Albin Polajnar

Od 6. aprila do 3. maja je bila v Zavodu sv. 
Martina razstavljena zbirka umetniških slik 
slikarja Albina Polajnarja, stanovalca našega 
Doma. Gospod Polajnar je bil rojen leta 1924 
na Bohinjski Bistrici. Po vojni, leta 1946, se je 
kot scenarist zaposlil v Slovenskem narodnem 
gledališču. Študiral je na Šoli za oblikovanje v 
Ljubljani, nato pa na Akademiji primenjenih 
umetnosti v Beogradu, kjer je diplomiral leta 
1958. Po končanem študiju je bil do leta 1980 
zaposlen kot likovni pedagog na osnovni šoli v 
Bohinjski Bistrici. Od leta 1980 je deloval kot 

RAZSTAVA DEL AKADEMSKEGA 
SLIKARJA ALBINA POLAJNARJA

svobodni umetnik. Njegova barvita dela 
strokovnjaki umeščajo med fauvistično 
tehniko slikanja. Na dolgi slikarski poti je imel 
tudi mnogo razstav v domovini in po svetu. 
Prejel je Linhartovo plaketo Kulturne skupnosti 
Radovljica in Prešernovo nagrado Gorenjske. 
Slikar je svoje navdihe za stvaritve črpal 
predvsem iz svoje okolice, torej Bohinja. Sama 
pestrost pokrajine in mistične pripovedi so 
vzpodbudile umetnika k upodabljanju 
domišljijsko bogatih del. Gospod Polajnar rad 
pove, da je imel zanimivo življenje in se je med 
študijem naučil zelo veliko. Njegovo sobo 
krasijo čudovite slike, ki jih spremlja odtenek 
zlate barve, sobo pa naredijo bolj moderno in 
skrivnostno.

 Katja Cesar, študentka FSD na praksi

Gorska vas

7. maja smo v Domu odprli razstavo pedagoga, 
geografa, astronoma, jamarja, skavta in 
tabornika, alpinista-drenovca, poljudno-
znanstvenega pisca, amaterskega slikarja, 

SPOMINSKA RAZSTAVA O  PAVLU 
KUNAVERJU
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fotografa in naravovarstvenika. Na odprtju 
smo se pogovarjali o njegovem življenju in 
delu, nastopili pa so tudi učenci OŠ dr. Janeza 
Mencingerja, podružnična šola Srednja vas.        

Razstava predstavlja bogato življenje 
pedagoga, geografa, krasoslovca, astronoma, 
jamarja, skavta in tabornika, alpinista-
drenovca, poljudnoznanstvenega pisca, 
a m a t e r s k e ga  s l i k a r j a ,  f o t o g r a fa  i n  
naravovarstvenika. 

Bil je osebnost, ki v spominih mnogih še danes 
živi kot izvrsten podajalec znanja, iskriv 
s o g o v o r n i k  i n  v z t r a j e n  z a g ov o r n i k  
vsemogočnosti Narave. Na ogled bo do 7. 
septembra 2014. 

                                                                                                  
Pavel Kunaver se je rodil  v Ljubljani, 19.  
decembra 1889.  Poročen je bil s Henrieto 
Scharz, Slovenko z Dunaja in z njo imel štiri 
sinove, Bena, Mitjo, Jurija in Aleša. Umrl  je  19. 
4. 1988 v Ljubljani v devetindevetdesetem letu 
starosti. 

Pavel Kunaver je bil kot predmetni učitelj 
geografije, zgodovine in slovenščine in 
pedagoški svetnik priznan slovenski pedagog.
Poleg tega je bil  planinski in polju-
dnoznanstveni pisatelj in amaterski slikar, 
fotograf, alpinist, jamar in krasoslovec, skavt in 

tabornik, astronom ter zagovornik varstva 
narave. Napisal je 36 knjig, med njimi nekaj 
prevodov, ter več sto strokovnih in poljudnih 
člankov iz področja krasoslovja, astronomije, 
geografije, planinstva, varstva okolja, skavtizma 
in taborništva. 

Obiskoval je učiteljsko akademijo na Dunaju ter 
hkrati eno leto izredno študiral  geografijo na 
dunajski univerzi. V letih 1917-1918 je bil v 
vojaški skupini za raziskovanje jam na 
Trnovskem gozdu. Po 1. svetovni vojni je 
poučeval geografijo na 2. meščanski šoli v 
Spodnji Šiški (1919-1929), nato je postal  
ravnatelj meščanske šole v Zg. Šiški (1929-
1945).  Po 2. vojni je poučeval geografijo  na 
Klasični gimnazij i(1945-1961) in nato 
astronomijo na gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani 
(1961-1970).

Pavlu Kunaverju so rojenice položile v zibko tri 
velike ljubezni: ljubezen do gora, do krasa in jam 
in ljubezen do zvezd oziroma do astronomije. 
Imel pa je še eno posebno lastnost,  za vse kar se 
mu je zdelo poučno, zanimivo in lepo, je znal 
navdušiti vso svojo okolico, zlasti pa mladino, ki 
jo je še posebej imel rad. 

Pavel  Kunaver ni bistveno razlikoval 
pedagoškega delovanja v šolskih pogojih ali pa 
na taborjenjih, ekskurzijah ali izletih. V vseh 
okoliščinah je skušal dati od sebe vse, kar je znal 
in zmogel najboljšega, da bi tudi mladi, ki so ga 
obdajali, odnesli iz narave čim več doživetij in 
vtisov, podobno kot on sam. 

Bil je vodja številnih skavtskih in taborniških 
taborov, pa tudi precej mladinskih raziskovalnih 
taborov in vodja na stotin izletov, ki se jih mnogi 
udeleženci še danes radi spominjajo. Pavel 
Kunaver je zato zapustil v mnogih mladih 
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Slovencih, ki so imeli priložnost sodelovati z 
njim,  globoko sled.  

Pavel Kunaver je bil pri nas med prvimi borci za 
varstvo naravne dediščine, zlasti za varstvo 
Škocjanskih jam pred onesnaženjem Reke, za 
varstvo Postojnske jame in za ohranitev 
Planinskega in Cerkniškega polja v njuni 
sedanji obliki. Že pred tem se je v javnosti 
zavzemal proti izrabi Triglava in njegove okolice 
za smučarski turistični center in proti izrabi 
voda Bohinjskega jezera, Kamniške Bistrice in 
Soče za  hidrocentrale.

Kot eden od pionirjev astronomije v Sloveniji  
je s pisano in govorjeno besedo, tudi  po radiju,  
širil astronomsko znanje zlasti med šolsko 
mladino. S področja astronomije je osem 
njegovih poljudnih knjig, brezštevilni pa so s 
tega področja tudi njegovi strokovni in poljudni 
članki, med katerimi je največ objavljenih v 
Proteusu in v dnevnem časopisju, a tudi v 
radiju.

Kot vzoren učitelj geografije je imel hospitacije 
za študente Filozofske fakultete in Pedagoške 
akademije. To in pa izjemno aktivno šolsko in 
izvenšolsko pedagoško delo, ki je bilo opisano 
že zgoraj, ter številne objave, so mu prinesle 
leta 1970 Žagarjevo nagrado in naziv pedagoški 
svetnik. 
Že leta 1912 je bil odlikovan s Srebrnim križcem 
za zasluge s krono  za reševanje dijakov na 
Stolu, po drugi svetovni vojni pa je dobil še tri 
državna odlikovanja. 

Poleg tega je leta 1974  dobil nagrado mesta 
Ljubljane in 1981 Levstikovo nagrado. Bil je 
častni član šestih društev, častni starešina 
taborniškega odreda Sivega volka iz Ljubljane, 
dobil je številna druga priznanja, značke in 
plakete. 

Mojstrovka

Majda Odar in Ana Marija Kunstelj, Triglavski 
narodni park

Svetnica je ž ivela v VI.  stoletju na 
Portugalskem. Premožni starši so ji omogočili 
odlično vzgojo. Redovnik jo je poučeval v 
zemljepisu, pisanju, glasbi in telovadbi.

Irena je bila izredno 
pobožna in se je odločila, 
da bo ostala devica in 
stopila v samostan, ko bo 
dosegla ustrezno starost. 
Niti globoka ljubezen 
plemenitega Bertauda, ki 
je od hrepenenja po Ireni 
n a  s m r t  z b o l e l ,  n i  

spremenila njene odločenosti, da se podari 
Bogu. Zdravnik, ki so ga poklicali, ni mogel 
odkriti nobenega pravega vzroka tej nenadni 

IKONA sv. IRENE  mučenke

ŽIVLJENJEPIS SVETNICE
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bolezni. Irena je za to bolezen zvedela po 
notranjem razodetju. Šla je obiskat Bertauda 
in ga prosila, naj neha misliti nanjo, pa bo 
ozdravel. To se je resnično zgodilo, vendar pa 
je Ireni zapretil s smrtjo, če zve, da se je 
povezala s kakšnim drugim moškim. 

Pobožno mlado redovnico je  začel  
nadlegovati njen učitelj, ki ga je Irena odločno 
zavrnila. Učitelj se ji je maščeval tako, da jo je 
javno oblatil, da pričakuje otroka. Ko je to 
zvedel njen prvi snubec Bertaud, je izpolnil 
svojo grožnjo. Poslal je svojega služabnika, ki 
je Ireni odsekal glavo, njeno telo pa je vrgel v 
reko Tajo. Naslednji dan ga je našel 
benediktinski opat Selij. Vzeli so ga iz reke in 
ga z vsemi častmi pokopali v kraju Skalabu. Na 
njenem grobu so zgradili baziliko.

Spričo njene nenavadne življenjske usode sv. 
Ireno častijo kot zavetnico nesrečnih, 
predvsem trpečih zaradi nesrečne ljubezni. 
Ime Irena izhaja iz grške besede »eirene«, ki 
pomeni mir.  Po pomenu je Ireni ustrezno ime 
Miroslava, skrajšano Mira, Mirka. Glavni 
junakinji priljubljenega Finžgarjevega 
zgodovinskega romana Pod svobodnim 
soncem je ime Irena. Morda je tudi po njeni 
zaslugi to ime danes na Slovenskem zelo 
priljubljeno.

Lesena podlaga ikone predstavlja v 
ikonografiji vedno zemeljskost, materialno in 
minljivo. Na to osnovo se upodablja svetnika 
ali svetnico, ki že uživa ljubezen in svetlobo 
Boga. Svetnica ima mlad obraz in njen pogled 
je uprt v nas. Tako je vzpostavljen očesni 
kontakt.  Na upodobljenki je viden del modre 
rute na glavi in v spodnjem delu tudi del 

RAZUMEVANJE IKONE
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modrega oblačila.  V ikonografskem jeziku nam 
sporoča, da je bila Irena nekoč človek, kot si ti, 
on, jaz. Torej je bila Irena čisto navaden človek 
samo z eno podrobnostjo, da je postala 
svetnica. Glava in ramena so prekrita z belo 
tančico, kar simbolizira njeno čistost, 
nedolžnost in predanost Bogu. Toda če 
podrobneje pogledamo, opazimo po robu te 
tančice rdečo črto. Ta črta  likovno predstavlja 
njeno  trpljenje.  Ovita je v zeleni  marphorion - 
plašč, ki je simbol življenja, rasti, Svetega Duha. 
Dušo Irene je ta Božja ljubezen popolnoma 
zaobjela, ogrnila in preplavila. Ostalo je bore 
malo zemeljskega. 

V rokah drži zlat križ, znamenje, kateremu je 
darovala vse svoje mišljenje, svojo ljubezen in 
svojo prihodnost. Križ drži na prsih, osrednjem 
delu telesa v neposredni bližini srca. Svoje srce 
je v celoti podarila Jezusu. Oranžna barva 
rokava nakazuje njeno premožno stanje na 
zemlji, ki pa jo zelena barva dobesedno 
preplavlja. V svoji levici drži dva cvetova. Ni bila 
stara še dvajset let, ko je zlo ta cvetova zlomilo. 
Zopet simbolika, da sta cvetova bela - čistost, 
toda cvetova sta rdeče obrobljena in sporočata 
način njenega slovesa. Poleg rute njeno 
trpljenje sporočata tudi cvetova.

Okoli glave ima rdeč limb, znamenje za 
svetnico in mučenko, vendar postavljena na 
zlato ozadje, simbol nebeškega Jeruzalema, 
vseobsegajoče Božje ljubezni.

Napis na ikoni, ki je v staroslovanščini, pomeni 
»sveta Irena, velika mučenka«

Avtor ikone in besedila: Mišo Serajnik

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

Tokrat sem se odločila, 
da  vam predstavim 
Jesenice.  Z  Jesenic  
prihajajo štirje naši 
stanovalci, med drugim 
n a š a  n a j s t a r e j š a  
stanovalka, skoraj 104 
leta stara ga. Fani. Na 
Jesenice pa se kdaj pa 

kdaj, po napotitvi zdravnika, odpravi kateri od 
naših stanovalcev saj je tam Splošna 
bolnišnica Jesenice. 

Občina Jesenice je ena izmed večjih občin v 
Republiki Sloveniji. Razprostira se na 
skrajnem severozahodu Slovenije. Na severu 
jo omejuje avstrijska meja za Klekom, Golico 
in Sedlom Suha, na zahodu pa Karavanški 
predor, ki je obenem tudi najkrajša cestna 
povezava Gornjesavskega in širšega 
slovenskega območja z Zahodno Evropo. 
Obsega večji del doline ob Savi ter stranske 
gorske doline med Karavankami in visokimi 
grebeni Julijskih Alp.
Na začetku ozke doline, kjer se Mežakla s 
podgorjem najbolj približa Karavankam, so 
zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, 

hokejsko, obmejno mesto in občinsko središče.
Pestra zgodovina Jesenic je pustila dolgotrajen 
pečat ne le pri prebivalcih, ki tu živijo in delajo, 
ampak tudi v kraju, kjer najdemo številne 
ohranjene kulturne spomenike, prenekatera 
pročelja jeseniških mestnih poslopij, mnoge 
razstavljene najdbe in ohranjene zapise.

V novejšem času, ko se Jesenice iz pretežno 
industrijskega mesta počasi spreminjajo tudi v 
turistično razvitejše območje, pričenjajo 
okoliške vasi, planine, gore, reke in potoki, 
smučišča in gozdne poti privabljati vedno 
številnejše obiskovalce.

Naselja, ki sodijo v občino so Blejska Dobrava, 
Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, 
Koroška Bela, Lipce, Planina pod Golico, Plavški 
Rovt, Podkočna, Potoki, Prihodi in Slovenski 
Javornik.

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Nastanek Jesenic je povezan z razvojem 
fužinarstva ob reki Savi. Razvoj rudnikov, 
plavžev in fužin v jeseniški okolici se je začel s 
koncem 14. stoletja.

Danes je občina upravno središče za 
Zgornjesavsko dolino (upravna enota, uprava 
za obrambo, davčni urad, okrajno sodišče). 
Z g r a j e n a  j e  d o b r a  p r o m e t n a ,  
telekumunikacijska, komunalna in druga 
infrastruktura. V občini delujejo številna 
športna (izpostaviti velja Hokejski klub Acroni 
Jesenice), kulturna, umetniška in druga 
društva. V občini se nahaja več nakupovalnih 
središč in industrijskih con, splošna bolnišnica 
(s porodnišnico), zdravstveni dom, gledališče, 
kino, knjižnica, več šol. Skozi občino vozi 7 
mestnih linij (bivši Integral Jesenice, danes del 
Alpetoura). V zadnjem času se pospešeno 
obnavlja in spreminja namen zemljišč, kjer so 
nekoč stali industrijski obrati. Spomin na le-te 
ohranjajo preostali proizvodni obrati in 
Gornjesavski muzej.

V občini je ena visoka ter dve srednji šoli:
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Leta 
2006 jo je ustanovila občina Jesenice. To je 
prvi tak program v Sloveniji in je bil akreditiran 
na Svetu za visoko šolstvo RS v skladu z 
Zakonom o visokem šolstvu in merili ter 
direktivami EU na tem področju.

Srednja šola Jesenice, še vedno dobro znana 
pod svojim prejšnjim imenom ŽIC (Železarski 
Izobraževalni Center) je 4-letna poklicna šola, 
ki ponuja predmete s področja tehnike in 
medicine. Ustanovila jo je KID 19. novembra 
1938. 
Gimnazija Jesenice je splošna gimnazija, 
ustanovljena leta 1945.  Poleg tega so v občini 
še tri osnovne šole.

Vir: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Jesenice

Jana Urbanc, srednja medicinska sestra

Še sanja sem nam ne, 
k o l i k o  t ež a v  l a h k o  
o m i l i m o  a l i  c e l o  
ozdravimo s ščepcem 
začimb,  ki jih morda že 
imamo na vrtu, okenski 
polici ali v kuhinji. 

 
Ali ste vedeli, da že 

minimalna količina muškatnega oreščka 
preprečuje nastajanje kariesa, da čaj iz bazilike 
redči kri vsaj tako učinkovito kot zdravila, da 
imamo na voljo vsaj deset začimb, ki uspešno 
zavirajo nevarne bakterije, kot sta E. coli in 
salmonela, nekatere pa so kos celo bakterijam 
odpornim na antibiotike? Z začimbami si lahko 
veliko bolj varno kot s sintetičnimi zdravili 
uravnamo tudi sladkor in holesterol.

Moč začimb ni le kozmetične narave. Nešteto 
resnih znanstvenih raziskav  potrjuje, da so v 
v e l i k e m  š t e v i l u  p r i m e r o v  z a č i m b e  
enakovredne, neredko pa tudi močnejše od 
sintetičnih zdravil, ki so jih testirali vzporedno. 
Ali ste vedeli, da vsebujeta 2 grama cimeta več 
antioksidantov kot pol kilograma dušenega 
brokolija? Da 15 gramov peteršilja vsebuje 
toliko antioksidantov kot dve jabolki? Če torej 
nimamo veliko prostora, je bolje na vrtu ali 
balkonu pridelati kakšen gram začimb kot nekaj 
kilogramov krompirja ali solate. 
 

KURKUMA, ČUDEŽNA ZAČIMBA Z 
DALJNEGA VZHODA LAJŠA 

ZDRAVSTVENE TEŽAVE
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Z začimbami lahko zmanjšamo tudi potrebo 
po različnih kemikalijah v hiši. Nekatere 
uspešno odganjajo muhe in komarje, druge 
opravijo z molji, tretje preprečujejo nastanek 
plesni  ali jih lahko celo preženejo s stene. 

Danes  bi vam predstavila kurkumo, meni zelo 
ljubo začimbo, ki blaži tudi nekaj bolezni, ki 
pridejo s starostjo.

Kurkuma je začimba, oziroma začimbni prašek 
rumene barve, ki ga pridobivajo iz korenine 
ingverju sorodne rastline Curcuma longa.  V 
srednjem veku so jo imenovali indijski žafran.  
Ime »rumena začimba« označuje eno od 
uporab kurkume: barvilo, ki pa ni topljivo v 
vodi, temveč le v maščobi ali alkoholu. 
Dobimo jo  že v vsaki trgovini na policah z 
začimbami.

Po okusu je blago pikantna, malce grenka, 
jedka, kot nekakšna mešanica ingverja in 
pomaranče. Vsebuje mangan, železo, vitamin 
B6, veliko vlaknin in tudi kalija. Kot rečeno, v 
tradicionalni indijski in tudi kitajski medicini 
so jo sprva uporabljali predvsem za zdravilo 
proti vnetju. Rumeno oranžno barvilo v 
kurkumi se imenuje kurkumin  in prav to naj bi 
bilo njena glavna zdravilna učinkovina.

Priporočena dnevna količina kurkume pri 
omenjenih težavah je ena polna žlička na dan 
(približno 4 grame), ki jo razdelimo na 3 dele in 
užijemo čez dan (zjutraj, opoldne in zvečer), 
za preventivo pa bo dovolj že pol grama do en 
gram kurkume na dan. Z njo začinimo in 
obarvamo riž, gorčico, slaščice, maslo, 
margarino, sir, ribe, perutnino, meso, ostre, 
svetle omake, omlete.

Kurkuma je varna za uživanje, vendar je 
potrebno paziti, da je ne predoziramo, če 

jemljemo kakršna koli zdravila za trombocite ali 
ob nosečnosti.  Kot pri večini zdravilnih rastlin 
se lahko tudi pri uživanju kurkume pojavijo pri 
posameznikih določene blage alergijske 
reakcije, kot je srbečica. V tem primeru jo 
preprosto speremo in nehamo uporabljati.

Trenutne raziskave dokazujejo, da zato, ker je 
močan antioksidant, varuje črevesje pred 
prostimi radikali, ki poškodujejo celice DNK. 
Kurkumin je tista sestavina, ki ustavi te 
spremenjene celice in jih uniči ter tako 
prepreči, da bi se širile po telesu. Medtem ko 
strokovnjaki zatrjujejo, da zavira rast rakavih 
celic pri raku na dojkah, pa še potekajo 
raziskave glede vpliva na Alzheimerjevo 
bolezen, na Kitajskem pa trdijo, da zdravi 
virusni hepatitis.

Vir: http://www.faceforceyoga.com/

                                                                                     
Jana Strgar, javna delavka 

Ob mojem odhodu nazaj 
v Podhom, kjer sem sicer 
doma, se želim zahvaliti 
v s e m  z a p o s l e n i m  v  
Zavodu sv.  Mart ina.  
Povedati  moram, da 
odkar sem na tem svetu, 
se še nikjer nisem imela 
tako lepo, kot pa ravno pri 

vas. Pa sem do sedaj bila že marsikje in marsikaj 
videla. Pohvaliti želim od čistilke do direktorja 
in vse zaposlene vmes, da so vsi res enkratni. 
Tudi za enega ne morem reči, da ta pa ni dober. 

Zdravljenje s kurkumo:

BESEDA OB ODHODU DOMOV
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mapi je pisalo terapija.
To opazuje g. Janez in pripomni: «S 
tabo se pa ne bom ukvarjal, ti že na 
zvezku piše barabija.«

Dva oskrbovanca se pogovarjata:
»Jaz sem še ledik!«
»Mogoče bi pa tukaj katero dobil?«
»To pa ne, potem je pa takoj druga 
komanda!»

Oskrbovanec opazuje sestro in 
pripomni:
»Boš mogla trajno delat, da boš bolj 
po žensko zgledala! « 

»A lahko dobim tableto, sem tako 
živčna?«
Čez nekaj časa, ko popije tableto…
»Ali vam je kaj boljše, a ste še živčni?«
»Seveda sem, kako ne bom, če pa že 
tri dni nisem šla na blato!!«

Oskrbovanki povedo, da bodo pobelili 
sobo in ona zaskrbljeno:
»Ko bodo fertik, naj se lotijo še hleva, 
samo pred ponedeljkom ne bom 
mogla plačat!«

Oskrbovanka vsa nasmejana sprašuje: 
» A se boste mene kaj naveličali, jaz 
mislim še dolgo živeti, me še nobena 
stvar ne boli!«.

Maja Grm, srednja medicinska sestra

Zahvaljujem se tudi za vso duhovno oskrbo, 
tako g. Antonu Vidmarju kot tudi g. Branku 
Potočniku.  Hrana je pa odlična, dobra, kot v 
hotelu. To mi je še posebej všeč, da tudi če 
prideš pozno jest, te nihče nič ne krega  vse se 
da zmeniti. 
Pri vas mi je bilo res všeč in mogoče se še kdaj 
vrnem. . 

Angela Srna

Med tuširanjem 
se oskrbovanka 
pritožuje:
»Hitro me obriši, 
tale srenjska voda 
je še posebno 
mokra!«

»Tukaj imate tableto in čaj.«
»Uh, ta čaj je pa tako grenek!«
»No, zdaj pa pojdite spat.«
»A da bom ta čas pozabil, kaj sem 
pil?«

Dve sodelavki se pogovarjata, kako 
sta utrujeni. Na stopnišču ju sliši tretja 
in ju ogovori, naj že nehata jamrati!
»Pridi še ti dol, bomo skupaj jamrali«, 
jo povabita.
»Ne morem, me noge bolijo» jima  
odgovori.

Med izpadom elektrike sem v 
dnevnem prostoru, kjer so bili 
oskrbovanci, podpisovala liste. Na 

Imejte se lepo in srečno vsem

ANEKDOTE
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PESMI 

POZDRAV GORENJSKI

Pomlad pride, zopet mine,
A mladost samo enkrat!
Kar ti vest veli  to stori,
kar je mirno, res govori,
preslepiti se ne daj.
Čednost je najboljša dota,
ki ji čas ne more kaj.

Pesem je povedala gospa Pavla Pekovec, ta 
verz je bil napisan okoli leta 1945 na 

šatuljici. 

V vznožju Triglava Sava izvira
sred'  Blejskega jezera cerkev stoji.
Tam iz Pokljuke jastreb zaplava
v sivem skalovju pod Stolom on spi.

V lepem Bohinju jezero sniva
Sav'ca deviška vanj se izliva.
Blizu Triglava Gorje ležijo
Z Vintgarjem slavnim Gorenjsko krasijo.

Pesem je skupaj z učiteljem 1. razreda OŠ 
Gorje leta 1940 zapisala gospa Angela Srna.

Pesem je bila objavljena v otroški reviji Vrtec.

Pavla Pekovec

Angela Srna

HUDI DUH

Večkrat Hudi duh napada. 
K meni žena prihiti,
ki me vedno podučuje, 
do besede ne pusti.

O, kako me dolgočasi,
a ne ve, da mučno je
stare zgodbe poslušati,
ki »prerasla« sem jih že.

Se ne strinjam, a poslušam,
ker ne bo odnehala.
Se ne kregam, a obmolknem.
Vem, da bom poražena. 

V meni govori moj Angel: 
»Se ne boš postavila?
Ji pustiš, da vedno zmaga,
vedno njena obvelja!?«

Angel, ti mi hočeš dobro.
Tudi Jezus me uči, 
naj ne družim se s človekom,
ki nemir prinaša mi. 

Jezus dobri, Jezus blagi,
Ti največji  moj zaklad!
Ti odpuščaš in ozdravljaš. 
Tebi dragocen je vsak. 

In zato ponižno čakam. 
Da bo vse povedala.
Vem, nazori so različni,
vsak za sebe prav ima.

Ona rada me obišče. 
Vem, da rada me ima. 
Sem hvaležna ji, da pride, 
ve, da sem osamljena. 
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Z Jezusom sva si domača. 
Kar ga prosim, mi stori.
Kadar Satan me napada, 
na pomoč mi prihiti. 

Vida Gros, bralka iz Lesc

Vsak igralec je potreboval en gumb. Med sabo 
se se morali razlikovati. Naredili so luknjo in 
nedaleč stran narisali črto. S črte so poskušali 
frcniti gumb v luknjico. Kdor ga je frcnil 
najbližje, je zmagal. 

Zdenka Dobravec, socialna oskrbovalka, iz 
pripovedovanja starejših.

Trda zemlja: Kmet Jože pride prvič v mesto in 
začudeno ogleduje asfaltirane ceste. Potem 
pa glasno reče: »Nič čudnega, da so tukaj 
zgradili toliko hiš. Kdo pa bi obdeloval tako 
trdo zemljo!«

Šalo je povedala ga. Barbara Thaler, 
napisano je imela na shranjenemu izrezku iz 

časopisa. 

KAKO SO SE VČASIH IGRALI OTROCI?

KNOFE FRCAT

TRDA ZEMLJA 

PREGOVORI IN MISLI

UGANKE 

Ljubo doma, kdor ga ima; 
kdor ga nima, pa za njim kima. 

Boljša domača gruda, 
kot na tujem zlata ruda.

Povsod je lepo, a doma je najlepše.

Domače perilo naj se doma pere.

Ne vemo, kaj imamo, dokler ne 
izgubimo.

Lepa beseda nikomur ne preseda.

Podarjenemu konju se ne gleda v 
zobe.

Bolezen pridirja na konju in odide peš.

Vsaka šola nekaj stane.

Včasih je postlana,

včasih razmetana,

če na njej ležimo,

prej ko slej zaspimo.

(postelja)

S pleničko pod obleko

pri mami pije mleko.

(dojenček)
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Ko dete kriči,

ga brž pomiri,

jo vleče in vleče,

pa nič ne priteče.

(duda)

Rahel biskvit premažemo s kremo,

ga okrasimo in svečke prižgemo.

(torta)

Je belo kakor sneg,

ga piješ, da boš zdrav,

a včasih za posladek

ga spremeniš v kakav.

(mleko)

NAVODILO: 
Izločite besede, ki ne spadajo zraven.

VEVERICA     ZAJEC     ČOLN        MEDVED

HRUŠKA       KLOP      JABOLKO     ČEŠNJE

LIPA      MACESEN        SMREKA      ČEBULA

Lepotec Mačo nas redno obiskuje. 

VAJE ZA KREPITEV SPOMINA!

Prečrtajte besede, ki imajo 5  črk ali manj.
 

VALOVI        KORENJE        KOLO  

SKALA              NIT               KAVA

BODOČNOST       ČRKA        RIBA

ROKOBORBA     KRT                 MAČKA

SREČNIK               LABOD           KIT  

VESELJAČENJE    ODEJA            MORJE

JOK   LEPOTA          SONCE

Pripravila: Saša Urh, varuhinja

PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI

V januarju smo na praznovanje rojstnih dni povabili 
Folklorno skupino veteranov KUD Triglav Srednja vas v 
Bohinju. 



Nastop Ženskega pevskega zbora KUD Bohinj za 
rojstnodnevno praznovanje v marcu. 

Praznovanje rojstnih dni v februarju nam je popestrila 
Folklorna skupina Društva upokojencev Bohinjska 
Bistrica. 

Ženski pevski zbor Pletna je sodeloval pri rojstnih 
dnevih v aprilu. 

UTRINKI V SLIKI IN BESEDI

Čebelar g. Bogdan Rupnik nam je predstavil čebele, 
g. Franci pa je povedal svoje dobre izkušnje pri 
zdravljenju s čebeljimi piki. 

Nastop zbora deklet iz Koprivnika s čudovitimi glasovi. 

S Šentom iz Radovljice smo pripravili Dan za spremembe. 
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Pri prireditvi je sodelovalo tudi Društvo invalidov. 

Ga. Ivanka pa se je lotila barvanja. 
Tudi to delo zahteva natančnost. 

Ga. Tončka v delovni terapiji riše čudovite voščilnice. 

Obisk Trbojskih ljudskih pevk. 

Pevska skupina v Domu z nasmejano voditeljico Mojco. 

Naša pevska skupina ima spremljavo na harmoniki, 
ki jo zelo dobro igra ga. Milena. 
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In nazadnje: le kaj bi naša pevska skupina brez dobrih 
in navdušenih pevcev? 

Obiskovalke iz Gorij so nam prišle polepšat dan. 
Skupaj smo se imeli tako lepo, da smo jih povabili, 
naj nas čim prej spet kaj obiščejo. 

Obiskala nas je Martina s kužem Bonom, pirenejskim 
planšarskim ovčarjem. 

Za njegovih 50 smo presenetili zdravstvenega tehnika 
Zvoneta. 

Za zdravje skrbimo tudi z naravnimi pripravki: 
pripravljamo regratov sirup. 

Maja smo romali na Zaplaz nad Čatežem, kjer smo se 
srečali še z stanovalci iz ostalih katoliških domov.  
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Nasmeh nič ne stane, pa vsem polepša dan. 

Od prenove zunanjega atrija dalje, takole ob lepem 
vremenu zgleda fizioterapija stanovalcev. 
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G. Klemena Štolcarja so obiskali nekdanji sošolci ter 
skupaj maševali v naši kapeli. Spomin na tako lepo sv. 
mašo nam bo še dolgo grel srca.  

Mezasopranistko Janjo Hvala ob spremljavi Eve Uršič 
Petkovšek, so poslušali v kapeli.
Njen prelepi glas je tam prišel še bolj do izraza. 

Pozdrav iz izleta v Tržič in Lom pod Storžičem. 
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Izdajatelj: 
Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33 A, 

4267 Srednja vas v Bohinju
      Tel. št.: 04/577-84-10

Naklada: 500 izvodov

Uredniški odbor:
Alenka Zorč

 Bernarda Markelj
Jana Urbanc

Janja Duh
Maja Grm
Saša Urh

Fotografije: arhiv Zavoda sv. Martina
Avtor fotografije Doma na naslovnici: Franc Kocjanc

Lektoriranje: Julijana Cundrič
Oblikovanje: Mojca Rožič

Izdajatelj: 

Tel. št.: 04/577-84-10

500 izvodov

Uredniški odbor:

Če boš dajal lačnemu svoj kruh in 
pripeljal uboge brezdomce v hišo, 
če boš, kadar ga boš videl, oblekel nagega .....
tedaj bo napočila kakor zarja tvoja luč in
tvoja rana se bo hitro zacelila.
                                                    (prim. Iz. 58,6-10)

OD NAS SO SE POSLOVILI:

V maju: 
g. Drago Fende

Želimo mu večni mir in pokoj. 


