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je umrl g. Anton Vidmar, ki je s svojim 
duhovniškim delom dal svojevrsten pečat 
življenju v našem Domu. Hvaležni smo g. 
Vidmarju za vse opravljeno delo, vsako dobro 
besedo in vse njegove molitve. Priporočamo ga 
v molitev, da mu bo Bog bogat plačnik. G. 
župnik Branko Potočnik je zaradi operacije že 
dalj časa odsoten. Želimo mu čim boljše 
okrevanje in skorajšnjo vrnitev med nas. 
Boglonaj vsem duhovnikom, ki v tem času 
izvajajo duhovno oskrbo v Domu, posebej p. 
Lojzetu Markeljnu, ki nadomešča domačega 
župnika. 

Naša najstarejša stanovalka ga. Frančiška 
Možina je 15. junija praznovala 104. rojstni 
dan. 

Ga. Frančiška Možina.

V juniju smo obnovili tudi našo internetno 
stran  Vabimo 
vas, da jo obiskujete. Na področju investicij je 

www.zavodsvetegamartina.si.
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NARAVA JE NAŠA UČITELJICA

Letošnje poletje si bomo 
verjetno zapomnili po 
s l a b e m  v r e m e n u .  
Starejši ljudje zatrjujejo, 
da takšnega poletja ne 
pomnijo: malo sonca, 
v e l i k o  p a d a v i n ,  
t e m p e r a t u r e  
sorazmerno nizke. Tako 

vreme je dobro vplivalo na to, da se ni po 
gozdovih škoda, ki je nastala s februarskim 
žledom, še povečala. 

Ljudje radi hodimo v naravo. Bohinj je zaradi 
svojih značilnosti še posebej vabljiv in 
navdušujoč. Z odprtimi očmi pa lahko 
zaznavamo, kako se isti kraj v različnih letnih 
časih iz leta v leto spreminja. Spominjam se, 
kakšna je bila pokrajina v mojem otroštvu. Ko 
se pogovarjam s svojim očetom o njegovem 
otroštvu izpred osemdesetih let, so razlike še 
veliko večje. 

Poznam veliko zgodb iz preteklosti. Ena 
pripoveduje, kako so včasih »sekli« v Liscu 
pod Črno prstjo. Seno so pozimi vozili iz 
planine Osredki s samotežnimi sanmi v 
dolino. Sploh so bile samotežne sani včasih 
eden od standardnih prevoznih sredstev za 
seno, drva in drugo. Samotežne sani je vlekel 
človek. Tako se je zgodilo, da so možu, ki je 
pretovoril vsako leto veliko drv s samotežnimi 
sanmi, rekli kar »Ta mau vol'č«, kar pomeni, 
da je prevozil skoraj toliko kot vol. 

Slabo vreme posredno vpliva tudi na življenje 
v Domu: opravljen je bil kakšen sprehod manj 
in prikradlo se je kakšno slabo razpoloženje 
več. Marsikaj se je dogodilo. V začetku junija 



živela v Dolu pri Ljubljani. Imeli so majhno 
kmetijo. Že v otroštvu se je navadil dela na 
polju. Njegovi vzorniki so bili duhovniki 
domačini: kanonik Josip Šimenc, profesor 
Anton Oder in skladatelj Jože Klemenčič. 

Med vojno je hodil v nemško šolo do leta 1943, 
ko so šolo požgali. Po vojni je bila dana 
možnost, da je nadoknadil zamujeno. Srednjo 
šolo je obiskoval v Ljubljani, kjer je leta 1949 
maturiral. Ker so bili med vojno brez 
duhovnika, je začutil, kaj ljudem pomeni 
duhovnik. To je v njem zbudilo prvo misel na 
poklic. Po maturi se je vpisal na gradbeno 
fakulteto. Notranji klic je bil vedno močnejši. 
Po posvetu s škofom Vovkom je dokončal prvi 
letnik. Škof je dosegel, da so mu na teološki 
priznali letnik; v dveh letih je opravil izpite za tri 
letnike. Po tretjem letniku je odslužil vojaško 
obveznost. Na praznik prvakov apostolov, 29. 
junija 1954, je v ljubljanski stolnici prejel 
mašniško posvečenje in imel  11. julija novo 
mašo v Dolu. Za novomašno geslo si je izbral 
Pavlove besede: KRISTUSOV MIR NAJ KRALJUJE 
V VAŠIH SRCIH (Kol 3,15).

Poklicna pot ga je vodila naprej v Tržič, kjer je 
bil 3 leta kaplan. Takoj po kaplanski službi je 
prevzel župnijo Dobovec, ki jo je upravljal do 
15. julija 1962, ko je prevzel župnijo Krško. 
Župnijo je vodil 10 let. V teh letih je 5 let 
opravljal tudi službo župnika svetovalca. Iz 
Krškega je odšel v Tržič. Tu je bil župnik 13 let. 
Kot tržiški župnik je kot soupravitelj skrbel tudi 
za župnijo Lom. Dva mandata je bil prodekan 
kranjske dekanije. Za delo v dveh župnijah mu 
je začelo zmanjkovati moči, zato je z veseljem 
sprejel predlog, da gre za župnika v Kropo. Tu je 
pastiroval 26 let. Iz Krope je dvakrat po eno leto 
skrbel kot soupravitelj za župnijo Ovsiše. 

Iz zdravstvenih razlogov se je 1. avgusta 2011 
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letos kar intenzivno leto. Naj omenim samo 
največje: uspešno smo instalirali električni 
agregat, preuredili atrij Doma, ki omogoča več 
aktivnosti stanovalcem na prostem, namestili 
tende za senčenje v atriju, uredili pot za 
sprehajanje okoli Doma, tako da smo tlakovali 
klančino in del zelenice na zahodni strani 
doma, uredili in opremili prostor delovne 
terapije v kletnih prostorih.

Življenje vsakogar je enkratno, neponovljivo 
in stalno v spreminjanju. Drug od drugega se 
učimo, kaj v življenju lahko vse doživimo. 
Vendar nikoli vsak vsega. Vsak pa zagotovo 
nekaj. Zato je prav, da pristopamo drug k 
drugemu in se ne zapiramo v svoj svet samote. 
Pristopanje k drugemu pa je lahko včasih tudi 
naporno, vendar ni nikoli zaman. 

Za vsakodnevno pristopanje k bolnemu in 
ostarelemu človeku bi se rad zahvalil vsem 
z a p o s l e n i m ,  s v o j c e m  s t a n o v a l c e v,  
stanovalcem, ki pristopajo drug do drugega 
ter prostovoljkam in prostovoljcem, ki nas 
obiskujejo in nam prinašajo vsak svoj delček 
življenja.

Jože Cerkovnik, direktor

Anton Vidmar se je rodil 
kot peti otrok, 29. aprila 

1929 Francu in Katarini roj. Kokalj. Družina je 

DUHOVNIK ANTON VIDMAR

V ponedeljek, 9. junija, 
smo se na pokopališču v 
D o l u  p r i  L j u b l j a n i  
poslovil i  od Antona 
Vidmarja, upokojenega 
župnika.
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odpovedal župniji in odšel v Dom sv. Martina v 
Srednji vasi v Bohinju, kjer je po svojih močeh 
pastoralno pomagal tamkajšnjemu župniku. 

Z velikim veseljem se je pripravljal na biserno 
mašo, 60 letnico duhovniške službe. To 
pripravo je pretrgala bolezen, zaradi katere je 
v soboto, 7. junija, umrl v jeseniški bolnišnici. 

V kapeli Zavoda sv. Martina, slovo 
dekanijskih duhovnikov s sv. mašo za g. 
Vidmarja; somaševanje je vodil arhidiakon 
prelat Anton Slabe.

V ponedeljek, 9. junija, so se od njega poslovili 
v Domu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju in 
ga prepeljali v župnijsko cerkev sv. Marjete v 
Dolu pri Ljubljani. Somaševanje ob pogrebu je 
ob tridesetih duhovnikih vodil škof dr. Anton 
Jamnik. V nagovoru je predstavil Vidmarjev 
duhovniški lik. Kjerkoli je deloval, je osvajal 
duše s humorjem in odpiral vrata z 
neuničljivim optimizmom. Od umrlega so se 
poslovili zastopniki župnij v katerih je deloval. 

V slovo mu je spregovoril tudi direktor Doma 
sv. Martina in se mu zahvalil za delo med 
varovanci. 

Na svet je prijokala v 
Šmartnem pri Slovenj 
Gradcu kot tretja od 
devetih otrok. Imela je še 
tri sestre in pet bratov. 
D o m a  v  M i s l i n j s k i  
Dobravi je bila velika 
kmetija, na kateri je bilo 
vedno delo. Oče je hodil 

še v službo, mama pa je skrbela za dom, 
kmetijo in otroke. Mama je bila zelo stroga, 
očeta, ki je zelo mlad umrl zaradi pljučnice, pa 
se spominja kot velike dobričine. 

Mladi Miri je otroštvo teklo tako kot večini v 
tistih časih  veliko dela in odpovedovanja in le 
malo ali skoraj nič zabave. Tisto malo zabave je 
imela npr. s kolesom, ki sta ga imela njena 
brata. Nekoč sta ga pustila naslonjenega na zid 
in Mira je sama vztrajala toliko časa, da se je 
naučila voziti kolo. Ko je bila malo starejša, je 
tudi zaplesala. Včasih in ponekod tudi še danes, 
je navada, da so fantu, ki se tisto leto ni poročil, 
moški privlekli ploh. Ob takih prilikah je vedno 
zabavno in tudi Mira je takrat zaplesala. Nikoli 
pa se ni naučila plavati, na morju pa je bila le 
dvakrat, ker pač ni bilo prilike.

Ko je zaključila osnovno šolo, je bila njena 
velika želja, da bi se izučila za medicinsko 
sestro, vendar šolanja ni nadaljevala, ker je bilo 
doma preveč dela. Kljub neizpolnjeni želji, pa je 
njeno življenje kasneje postalo ena sama skrb 

Vir: A. M., tednik Družina, št. 27, 6. julij 2014, stran 29.

MARIJA ČAS
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in nega  - vendar v drugačnem smislu, kot si je 
mlada predstavljala.

Stara 24 let je odšla od doma in se zaposlila pri 
upokojenem župniku v Rečici ob Savinji. 
Gospodu je gospodinjila oz. ga negovala, ker 
je bil zelo bolan. Ko je umrl, je ostala 
brezposelna in ravno takrat je gospod Vidmar 
iskal gospodinjo v Krškem, kjer je bil takrat 
duhovnik. Mira je bila sprejeta in najbrž takrat 
še ni vedela, da bosta večino svojega življenja 
preživela skupaj. Najprej sta bila v Krškem 10 
let, nato v Tržiču in nazadnje v Kropi.  Mira  je 
vedno skrbela za vse gospodinjstvo, vrt, 
krašenje in čiščenje cerkve. Tega dela je bilo 
veliko, prav tako tudi opravkov, zato je stara 48 
let naredila vozniški izpit. Vozila je 
legendarnega »fičota« in kasneje »stoenko«. 
Celih 18 let je tudi poučevala verouk - kot 
zanimivost pove, da je v Tržiču učila tudi našo 
glavno sestro Janjo. Včasih je šla na farno 
romanje, v veliko veselje pa ji je bilo petje in 
igranje v društvu Orli, kjer je sodelovala pri 
gledališki igri. Njena najljubša pesem je 
Marija, mati moja…..

Delo v fari je počasi postalo prenaporno za 
oba. Gospod Vidmar se je odločil, da pride v 
naš dom in prijavil je tudi Miro, čeprav je sama 
nameravala živeti pri nečakinji. Tu sta se še 
bolj navezala eden na drugega in zdaj ko ga ni 
več, ga pogreša.      

Gospo Miro poznamo kot precej resno gospo, 
ki pa se kljub temu zna tudi pohecati. »No, 
zdaj na stara leta sem pa postala Bohinjka« 
pravi in se smeji. Želi si, da bi lahko ostala v 
našem domu, kjer je zadovoljna in se dobro 
počuti.

Bernarda Markelj, fizioterapevtka 

ŽIVLJENJE DANES IN VČASIH: PRED 
DAVNIMI 70 LETI….  

Z go. Kati, našo novo 
s t a n o v a l ko ,  s v a  s e  
pogovarjali o preteklem 
življenju. Gospa mi je 
povedala zgodbo, kako je 
bilo, ko je rodila svojo 
prvo hčerko. Takrat je 
živela v Šmartnem pod 
Šmarno goro. Njen mož je 

moral ravno v tistem času iti služit v vojsko.

Ko je rodila, je bila tako sama za vse. Na 
porodniški dopust je šla nekaj časa pred 
porodom, potem pa ji je od dopusta ostalo še 
pet tednov. Ko je bila njena hčerka stara 5 
tednov, je morala nazaj v službo. Delala je v 
Tacnu, v podjetju, kjer so šivali otroška oblačila.

Povedala je, da je imela srečo, saj je imel njen 
direktor tudi doma dojenčka in je razumel 
njeno stisko. Dovolil je, da je na delo prišla z 
dojenčico. Tam ji je uredila ležišče, v službi so ji 
zagotovili majhen »koharček« - kjer ji je 
pogrela hrano. Kasneje je dobila še otroški 
voziček, s katerim je vozila hčerko s seboj v 
službo. Najprej pa jo je nosila kar na rokah. 

Ko sem jo začudena vprašala, kako je to šlo, je 
povedala, da ni bilo preveč težko - hčerka je bila 
namreč zelo pridna. Takrat se tudi ni spraševala 
o tem, da bi bilo kaj drugače. Tako je pač bilo in 
tako se je gospa znašla. 

Povedala je še, da so se od takrat dalje časi zelo 
spremenili, za vse je življenje postalo lažje in 
bolj udobno. Tega je vesela in danes privošči 
mladim mamicam, da lahko s svojim 
dojenčkom ostanejo doma celo leto. V njenih 
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časih pa si kaj takšnega ne bi mogla niti 
zamisliti.

Alenka Zorč, socialna delavka

To pot sem se namenila obiskati dve 
simpatični gospe: Ščančar Terezijo (Rezko) in 
Bučić Jelo. Mojega obiska sta bili zelo veseli in 
sta mi prijazno pokazali, kaj naredi njuno 
skupno sobo dom, kjer se dobro počutita.

Ga. Terezija Ščančar   

Že ob vstopu v sobo je mojo pozornost 
pritegnil način postiljanja postelje pri ga. 
Rezki. Oblika me spominja na zofo moje stare 
mame, za nameček pa je še pokrita s 
pregrinjalom, ki smo mu rekli »koperdeka«. 
Po postelji so namešč-ene okrasne blazine, 
katerih prevleke so  delo njenih pridnih rok. 
Nad posteljo visi slika njene zavetnice 
Terezike, nad vzglavjem pa ročno izvezen prt, 
ki je ravno tako njeno delo. Prt je star več kot 
70 let, ga. Rezka ga je izvezla pod budnim 

PRI GOSPE ŠČANČAR REZKI IN GOSPE 
BUČIĆ JELI

očesom svoje mame, ko še ni hodila v šolo. Na 
njem je poleg cvetličnega motiva tudi zelo lep 
rek: OD JUTRA DO POZNE NOČI SE MAMICA 
TRUDI, LE ZAME ŽIVI. 

Na nočni omarici med pobožnimi kipci opazim 
sliko nekega zelo simpatičnega dekletca. Gospa 
Rezka mi pove, da je to njena, žal že pokojna 
hčerka Jana, ko je praznovala svoj rojstni dan.  
Gospa pove, da je Jana tragično umrla pod 
avtomobilom nekega pijanega voznika.  

 Ga. Jela Bučić                  

Gospa Jela mi je s ponosom pokazala na nočno 
omarico, kjer ima v lesenem okviru sliko 
Komušanske gospe, kateri je posvečena 
njihova domača cerkev v Bosni in je njej 
namenjena tudi romarska pot. Zraven pa ima 
fotografijo cerkve na Zaplazu, kjer smo bili s 
stanovalci letos na romanju. Nad posteljo visi 
velika rdeča okrasna roža, ki ji jo je prinesel 
njen vnuk Marko.  Na steni pa visijo slike z 
verskimi motivi, posebej je gospa Jela 
opozorila na motiv svetega Petra in Pavla z 
Jezusom, kjer je v okvir pripeta tudi njena slika 
s sinom.
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Marsikaj lepega sta mi gospe povedali, pa 
veliko bi ju lahko še povprašala. Zato 
obljubljam, da se k njima povrnem, da 
pogledamo slike in poklepetamo o njunih 
spominih.

                                                                                                                                                   

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

 

Jože, ti si bil prvi zaposlen, ko je naš Dom tako 
rekoč še nastajal. Zaposlil si se malo pred 
začetkom odprtja Doma kot vzdrževalec. Kako 
se spominjaš začetkov svojega dela?

V Domu sem se zaposlil dva meseca pred 
odprtjem. Takrat so delavci delali s polno 
paro. Ravno ko je bil teren pripravljen za 
polaganje asfalta, je zapadel sneg, tako da so 
morali površine najprej očistiti, šele nato so 
lahko položili asfalt. Že kmalu je bilo treba 
ogrevati prostore, da so se sušili. Spremljal 
sem vsa zaključna dela na instalacijah in 
radovedno spraševal monterje o delovanju 
naprav.  

Nasmejani Jože.

INTERVJU  Z  JOŽETOM GRMOM 

Jože, ti si bil prvi zaposlen, ko je naš Dom tako 
rekoč še nastajal. Zaposlil si se malo pred 
začetkom odprtja Doma kot vzdrževalec. Kako 
se spominjaš začetkov svojega dela?

Kakšno pa je tvoje delo danes, ko smo vstopili 
že v šesto leto delovanja Doma?

Delo v Domu je zelo raznoliko. Potrebno je 
spremljati delovanje kurilnice, prezračevalnih 
naprav, delovanje dvigal, pravočasno naročati 
sekance za kurjavo, pa plin za delovanje 
kuhinje in pralnice. Tudi v sobah stanovalcev je 
veliko drobnih del  obesiti kakšno sliko, 
zamenjati baterijo v uri ali namazati škripajoče 
tečaje in kljuke na vratih, kolesa na invalidskih 
vozičkih napolniti z zrakom ali nastaviti 
delovanje zavor na rolatorjih, pa to verjetno še 
ni vse. Redno je treba čistiti mrežice na pipah in 
tuših, preizkušati  delovanje požarne 
razsvetljave. Kar nekaj časa vzameta košnja 
zelenice in čiščenje okolice. V zimskem času pa 
je treba najprej očistiti sneg s parkirišča in 
dovoznih poti za nemoten dostop stanovalcev 
in zaposlenih.

Rekla bi, da je letošnje leto posebej pestro na 
področju urejanja okolice Doma. Nam lahko                  
poveš kaj več o tem?

Za letošnje leto smo planirali kar nekaj 
preureditev in jih večino tudi že izvedli. Uredili 
smo večji prostor za telovadbo na prostem, ki 
je pokrit s pomičnimi tendami, namestili nekaj 
držal za pomoč pri hoji stanovalcev, uredili večji 
prostor za gibanje na varovanem oddelku. Na 
klančini smo položili tlakovce in jih povezali s 
sprehajalno potjo, tako da je možen sprehod 
okoli doma tudi za invalidske vozičke. Novo 
oblogo so dobile stopnice proti župnišču. V 
kletnih prostorih je urejena ustvarjalna 
delavnica s kuhinjo, v jedilnici pa je nova 
vitrina. Zelo velika pridobitev za Dom pa je 
nabava in montaža električnega agregata. S 
tem je celotno obratovanje doma neodvisno 
od izpada električne energije iz omrežja. 

Kakšno pa je tvoje delo danes, ko smo vstopili 
že v šesto leto delovanja Doma?

Rekla bi, da je letošnje leto posebej pestro na 
področju urejanja okolice Doma. Nam lahko                  
poveš kaj več o tem?

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Kje in kako si preživel svoje otroštvo?

Otroštvo sem preživel doma pri starših v 
Srednji vasi. Takrat še ni bilo računalnikov in 
smo se otroci več igrali na prostem. Igrali smo 
se za skrivalnice, ravbarje in žandarje, zelo 
zanimiva je bila igra carina, kjer smo s kolesi 
tihotapili razne stvari čez »carino«, nekdo pa 
je ugibal kaj smo skrili. V zimskem času pa smo 
se sankali in smučali na bližnjih strminah.

Pri 11-letih s kobilo  Lindo.

S čim se rad ukvarjaš v svojem prostem času? 

Kljub družini in delu, ki ga na kmetiji nikoli ne 
zmanjka, najdem prosti čas, da vprežem 
konja, ali pa greva z ženo na izlet v hribe. 
Pozimi pa obvezno na smučanje.

Kaj ti polepša dan?

Dan mi polepša prebujanje v jasno jutro nekje 
v hribih.

Ali je kje kakšen kraj, kjer še nisi bil, pa bi ga 
rad videl?

Prav posebnih želja nimam, je pa mnogo lepih 
krajev  v bližnji okolici, kjer še nisem bil. Na 

Kje in kako si preživel svoje otroštvo?

S čim se rad ukvarjaš v svojem prostem času? 

Kaj ti polepša dan?

Ali je kje kakšen kraj, kjer še nisi bil, pa bi ga 
rad videl?

primer na Studoru - 999 nmv. Ko sem bil še v 
osnovni šoli, smo imeli izlet na vrh Studora, 
ravno takrat sem zbolel in še do danes nisem bil 
tam. Mogoče je pa to ta kraj, ki bi ga rad videl.

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

Najprej bi sebi in družini zaželel zdravja. Da bi 
vsi trije otroci uspešno zaključili šolanje in 
dobili zaposlitev. Pa za hec še EKO hišo z velikim 
dvoriščem in vrtom. 

Letošnji poletni dopust je že za teboj. Ste se z 
družino imeli lepo?

Na letošnjem dopustu smo imeli srečo z 
vremenom. Uživali smo v topli morski vodi in 
vročem soncu. 

Hvala, ker si si vzel čas in odgovoril na 
vprašanja. Želim ti, da bi se ti želje uresničile.

Tako smo izvedeli marsikaj zanimivega o 
hišniku Jožetu, za katerega naši stanovalci radi 
povedo, da je prijazen in vedno pripravljen 
poiskati rešitve za njihove želje in predloge, 
kaj bi radi imeli v svojih sobah. 

 Alenka Zorč, socialna delavka

                                                                                                                                                                                

Včasih ideja o odhodu v 
dom za stare tli v mislih 
s t a r e g a  č l o v e ka  i n  
njegovih svojcev dlje časa. 
Še večkrat pa se zgodi, da 
je potrebno ustrezno 
rešitev poiskati hitro. 
Nepredvideni dogodki se 
zgodijo in takrat se star 

ODHOD V DOM ZA STARE    

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

Letošnji poletni dopust je že za teboj. Ste se z 
družino imeli lepo?

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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človek in svojci znajdejo pred stisko, kako in 
kje najti pomoč. Zato ne bo odveč prispevek o 
postopku, ki je potreben za sprejem v Dom. 

Prične se z oddajo . 
Vlogo za sprejem podpiše star človek sam. V 
primeru, da tega zaradi bolezni ne zmore, se 
na pristojnem Centru za socialno delo vloži 
zahtevo za urejanje skrbništva za posebni 
primer, z namenom, da se tam dogovori za 
skrbnika, ki bo staremu človeku pomagal pri 
oddaji vloge ter drugih zadevah v zvezi s 
sprejemom in življenjem v Domu. Vlogi je 
obvezno potrebno priložiti zdravniško 
mnenje, ki ne sme biti starejše od meseca dni. 
Takšno mnenje izpolni osebni zdravnik, kadar 
pa je človek v bolnišnici, ga izpolni zdravnik, ki 
ga tam zdravi. Prejeto vlogo v Domu 
pregledamo člani Komisije za sprejem, 
premestitev in odpust ter jo uvrstimo na 
čakalno listo. V našem Domu imajo prednost 
pri sprejemu občani Občine Bohinj, ki na 
čakalnih vrstah prehitijo prosilce iz drugih 
občin. 

Socialni delavci v Domovih največkrat 
odgovarjamo na vprašanja o tem, kolikšna je 
čakalna doba za sprejem v Dom. Gre za 
nehvaležno vprašanje, saj več kot okvirne 
čakalne dobe, ki se potem v praksi lahko 
uresniči prej ali kasneje, največkrat ne 
moremo podati. Lahko pa povemo, na 
katerem mestu je kateri od prosilcev  za 
sprejem. Ko se pojavi možnost za sprejem 
prosilca, socialna delavka o tem obvestim 
njega ali njegove svojce. Takrat je čas, da se 
dogovorimo o sprejemu. Prosilec za sprejem 
si lahko pride ogledat sobo. Lahko se odloči ali 
bi želel priti v Dom, ima pa možnost, da se za 
sprejem še ne odloči ter ga tako prestavi na 
kasnejši čas. V tem primeru k sprejemu 

VLOGE ZA SPREJEM V DOMVLOGE ZA SPREJEM V DOM

povabimo naslednje-ga prosilca na čakalni 
vrsti. 

Na dan, ki smo ga skupaj dogovorili za sprejem, 
se bodoči stanovalec oglasi najprej pri socialni 
delavki. Tam skupaj sklenemo 

, ki zajema tudi dogovor o plačilu 
oskrbnih stroškov. 

Dogovor se lahko sklene za nedoločen čas ali 
pa za določen čas. Kar nekaj stanovalcev se 
odloči za nekajmesečno ali nekajtedensko 
življenje v Domu. Za začasno bivanje v Domu se 
dogovorimo, kadar nekdo potrebuje pomoč 
krajši čas, npr. po padcih in raznih poškodbah, 
po operacijah, ko človek potrebuje še nekaj 
počitka, da se okrepi. Začasno se dogovorimo 
za čas dopusta svojcev, ki sicer pomagajo 
staremu človeku pri vsakdanjem življenju. 
Včasih pa se tako dogovorimo z namenom, da 
človek v krajšem času spozna način življenja v 
Domu ter dobi izkušnjo, ali mu takšno življenje 
ustreza ali ne. 

Po sprejemu se prične privajanje na življenje v 
Domu. Teden dni ali dva običajno traja, da novi 
stanovalec dobro spozna prostore Doma, 
zaposlene ter sostanovalce. Bolj ko spoznava 
novo življenje, bolj se počuti domačega. Za to 
pa je potreben čas. Nič ne gre na hitro. V 
mesecu dni od sprejema za novega stanovalca 
člani strokovnega tima skupaj z njim 
pripravimo osebni načrt. Preko pogovora in 
priprave se s stanovalcem še bolje spoznava-
mo, spoznavamo tudi njegovo preteklo 
življenje ter poskušamo tisto,  kar je mogoče, 
prilagoditi tako, da mu je čim bolj domače. Gre 
za malenkosti, ki pa včasih naredijo Dom pravi 
DOM, kjer smo doma in se dobro počutimo. 
Včasih je dovolj že npr. zaseka, ki jo kdo redno 
dobi pri zajtrku, ker je tako navajen že celo 
življenje. 

DOGOVOR O 
SPREJEMU

DOGOVOR O 
SPREJEMU

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Za konec pa spregovorimo še o ceni oskrbe v 
Domu. Ta je odvisna od vrste sobe 
(enoposteljna/dvoposteljna soba, z balkon-
om ali brez njega) ter količine pomoči, ki jo 
stanovalec potrebuje (je samostojen, 
potrebuje delno pomoč ali pa popolno pomoč 
ali stalno varstvo in nadzor na varovanem 
oddelku). V našem Domu se cena dnevne 
oskrbe giblje od najmanj 23,77 /dan 
(736,87  /mesec) do največ 36,97  /dan 
(1.146,07    / mesec). 

Za morebitna vprašanja glede sprejema v 
Dom sem socialna delavka na voljo na 

. 

Alenka Zorč, socialna delavka

tel. št. 
04/577-84-15

O DEMENCI

Demenca je kronično napredujoča bolezen 
možganov in starega človeka spremeni. 
Spreminjati pa ga začne postopno in počasi. 
Tako počasi, da sam človek in njegovi svojci 
tega včasih dolgo ne opazijo oz. sprememb ne 
pripišejo bolezni. Zgodi se, da ostane prižgan 
štedilnik, drugič človek pozabi, kam je odložil 
ključe, pa v trgovini se ne znajde več dobro z 
denarjem. V pogovoru začne ponavljati 
zgodbe, večkrat postavljati ista vprašanja. Bati 
se začne sprememb. Nima več volje, da bi si 
kuhal kosilo. In potem nenadoma človek, 
kakršnega smo poznali, postane drugačen: 
lahko obtožuje svojce, zapre se vase, postane 
časovno neorientiran, njegov dnevni ritem se 
spremeni. Ko bolezen še napreduje, človek ne 
prepozna več svojcev, večkrat se zgodi, da se z 
mislimi vrne nazaj v preteklost. 

Dementen človek potrebuje pomoč, ki pa jo v 
začetku težko sprejme. Ponavadi ne želi 
priznati svojih pomanjkljivosti, ne sebi, ne 

tel. št. 
04/577-84-15

svojim bližnjim. V obupanih poskusih, da bi 
prikril nastale spremembe, na vprašanja začne 
odgovarjati s frazami, zapre se vase, svojcev pa 
ne želi obremenjevati s svojimi težavami. 
Pomoč, ki jo človek v začetku potrebuje, veliko 
lažje sprejme, če je ponujena tako rekoč 
neopazno, brez prevelikih opozarjanj na 
njegove pomanjkljivosti. 

Ob napredovanju bolezni demence pa človek 
potrebuje stalno pomoč. Dnevna skrb za 
starega dementnega človeka lahko svojcem, 
kljub dobrim željam in namenom, jemlje veliko 
energije. Poleg tega, da jim je težko spremljati 
človeka, ki ga imajo radi in ob tem videti, kako 
nazaduje, je potrebna še stalna prisotnost ob 
njem. Mimogrede se lahko spomni, da mora 
npr. v vasi kaj opraviti, od tam pa ne najde več 
poti nazaj domov. Zaradi slabšega občutka za 
ravnotežje, ki ga demenca tudi prizadene, je 
nevarnost za padec še večja. 

Skrb za dementnega svojca pomeni plemenito 
dejanje. Lažje pa je, če si skrb deli več ljudi. 
Posebej svojec, ki je v pomoč najbolj vključen, 
potrebuje čas za počitek in vsaj začasno 
razbremenitev skrbi. Pomoč, ki je hitro na 
voljo, je pomoč socialnih oskrbovalk preko 
pomoči na domu. Te lahko kot dodatna pomoč 
prispevajo k olajšanju svojcev, poleg tega pa v 
življenje bolnega človeka doprinesejo nov 
odnos, ki mu pomeni ohranjanje socialnih 
stikov, kakršne še zmore. 

 

Alenka Zorč, socialna delavka 

Za dogovor o pomoči na domu lahko pokličete 
socialno delavko Alenko Zorč na tel. št. 
04/577-84-15.

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



Zaprtje:

Driska:

Da je človek zaprt, rečemo, kadar odvaja blato 
redkeje kot na dva dni; odvaja vsak dan ali celo 
večkrat na dan, količina pa ni zadostna; po 
odvajanju je blato trdo, oblikovano v bobke.

Da preprečimo zaprtje, je potrebno popiti 
zadosti tekočine, jesti zelenjavo in sadje ter 
hrano bogato z vlakninami in se dovolj gibati. 
Kadar nastopi težava, pa se poslužimo 
odvajalnih sirupov (Portalak, Prorectal, ipd.), v 
skrajnem primeru pa tudi Dulcolax svečk ali 
tablet. Skuhamo si lahko tudi odvajalni čaj. 

Če imate stanovalci opisane težave, se obrnite 
na negovalno osebje, ki ima navodila, kako 
ravnati ob vaših težavah.

Driska je odvajanje tekočega, neformiranega 
blata večkrat na dan. Spremljajo jo slabo 
počutje, izguba moči, bolečine v trebuhu, 
dehidracija. 

Potrebna ja zadostna hidracija. Pijemo večkrat 
in po požirkih; posebne diete ni več, se pa 
svetuje uživanje nemastne, ne preveč sladke 
hrane. Priporočljive so slane juhe, jedilna 
čokolada, borovničev čaj, prepečenec.          

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

Zaprtje:

Driska:

11
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KAJ NAJ STORIM, KO IMAM TEŽAVE Z 
ODVAJANJEM BLATA? 

Normalno odvajanje 
blata je ena od blaginj, s 
katero pa se lahko 
pohvalijo le redki. Razlogi 
za zaprtost ali drisko so 
različni: razne kronične 
b o l e z n i ,  n a č i n  
p r e h r a n j e v a n j a ,   
premalo gibanja, rakaste 
tvorbe v prebavilih, …

Blato so neprebavljeni ostanki hrane, 
bakterije, ostanki odmrlih celic prebavil, 
črevesnega soka, žolča in sluzi, ki jih 
organizem izloča skozi anus. Sestavljeno je iz 
cca. 70% vode in 30% čvrstih sestavin. 

Da je blato čim bolj normalne trdote ter da je 
odvajanje redno, pa je potrebno poskrbeti za 
pravilno prehrano in zadostno pitje tekočine 
(vsaj 2 l dnevno). Hrana naj bo mešana, 
vključuje naj dovolj zelenjave, sadja in živil, ki 
vsebujejo vlaknine.  Bel kruh je zelo dober, ni 
pa priporočljiv; raje se poslužite črnega ali 
polnozrnatega kruha.

Vedno, ko opravimo veliko potrebo, je prav, da 
preverimo, kakšno količino blata smo odvajali, 
kakšne barve in vonja je blato, ali je prisotna 
kri, ali  je kompaktno ali je tekoče. Barva in 
vonj blata se lahko spremeni tudi ob uživanju 
določenih živil oziroma zdravil; če pa se 
pokaže na blatu kri, je potrebo obiskati 
zdravnika.

Poznamo dve skrajnosti pri odvajanju blata, ki 
nam lahko povzročata veliko težav:  zaprtje in 
driska.

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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NAŠE NOVO DVORIŠČE

Zbrali smo nekaj mnenj 
naših stanovalcev o 
p r e n o v i  i n  n o v i h  
pridobitvah dvorišča oz. 
atrija Doma.

Ga. Jela: »Novo dvorišče se mi zdi zelo lepo. 
Tudi sama grem večkrat ven in se sprehodim.«

Ga. Marija Č.: »Dvorišče je zelo lepo, ampak ga 
raje ne uporabljam, ker je prelepo in se mi zdi 
škoda, če ga poškodujem. Najbolj všeč mi je 
nova ograja.«

Ga. Milana: »Dvorišče je vsestranska 
pridobitev za nas oskrbovance. Tudi vsi moji 
sorodniki so navdušeni nad njim. Najbolj mi je 
všeč nova mehka podlaga in ograja, da se 
lahko primem. Poleg tega je zelo lepo.«

G. Jože Š.: »Novo dvorišče je zelo dobro 
opremljeno in zelo lepo. Všeč mi je nova 
streha, zdaj imamo lahko zunaj tudi telovadbo 
in razne prireditve. Veliko raje hodim zunaj ob 
ograji na svežem zraku.« 

Ga. Danica: »Novo dvorišče je zelo lepo in 
predvsem zelo uporabno. Lahko smo zunaj, 
tudi kadar je sonce. Všeč mi je vse  nova 
ograja, streha in dvorišče.«

Ga. Milena P.: »Novo dvorišče je čudovito in 
enkratno za hojo. Všeč mi je, ker imamo zdaj 
druženja na prostem - npr. skupna kava po 
telovadbi.«

Ga. Francka K.: »Dvorišče je čudovito, 

Ga. Jela:

Ga. Marija Č.

Ga. Milana:

G. Jože Š.

Ga. Danica

Ga. Milena P.

Ga. Francka K.: 

telovadba zunaj mi je zelo všeč. Drugače mi je 
tudi vse ostalo tukaj zelo všeč.«

Ograja pride prav za vadbo hoje in skupno 
telovadbo. 

Ga. Ivanka S.: »Novo dvorišče je zelo v redu, 
tudi vsem mojim sorodnikom je zelo všeč. Všeč 
mi je vse - nova tenda, ograja in cel videz na 
splošno. To bi morali že prej narediti.«

Ga. Barbara: »Z novim izgledom sem zelo 
zadovoljna. Imamo več prostora za hojo, nova 
podlaga za hojo pa je super. Še sama sem začela 
redno vaditi hojo.«

                                                                                                                                                         
Bernarda Markelj, fizioterapevtka

V začetku junija smo skupaj s Slovenskim 
društvom hospic pripravili pogovorni večer, 
namenjen svojcem naših stanovalcev, našim 
prostovoljcem ter ostalim zainteresiranim iz 
lokalne skupnosti. 

STISKE IN DVOMI OB BOLEZNI IN 
UMIRANJU SVOJCA

Ga. Ivanka S.

Ga. Barbara:

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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O stiskah in dilemah, s katerimi se srečujejo 
bližnji ob umiranju svojca so spregovorili 
bolnišnični duhovnik Miro Šlibar, diplomirana 
medic inska  ses t ra  Tat jana  Horvat ,  
koordinatorka oskrbe na domu v Hospicu ter 
Mira Stušek, predsednica Območnega odbora 
hospic Gorenjska, sicer pa prostovoljka pri 
spremljanju umirajočih. 

Vsi trije so, iz svojih bogatih izkušenj 
srečevanja z umirajočimi in njihovimi svojci, 
udeležencem pogovornega večera predstavili 
marsikatero zanimivo misel in nasvet ter 
hkrati pripomogli k odstiranju tabujev okoli 
smrti. 

Gostje pogovornega večera (od leve: ga. 
Mira Stušek, g. Miro Šlibar, ga. Tatjana 
Horvat in Alenka Zorč).

Strinjali so se, da največ lahko naredimo za 
bolnega, če smo prisotni ob njem ter pri tem 
upoštevamo in spoštujemo njegove želje in 
potrebe. Včasih je že dovolj, če smo ob 
človeku in ga držimo za roko. Takrat ve, da ni 
sam in da ga imamo radi. 

Alenka Zorč, socialna delavka

OBISK PRI SODELAVKI PETRI

Sončnega junijskega torka smo se s šestimi 
stanovalci iz varovanega oddelka odpravili k 
sodelavki Petri.

Malo čez devet nas je pred Domom čakal 
kombi. S sodelavko Jano sva stanovalcem 
pomagali v vozilo in dobrega razpoloženja smo 
se odpravili na pot. Po kratki vožnji skozi 
Srednjo vas, Boh. Češnjico in Jereko, smo se po 
vijugasti cesti povzpeli proti Koprivniku. Malo 
pod Koprivnikom smo zavili levo pri smerokazu 
Vogar. Kratek čas smo vozili skozi gozd, nato pa 
se je pred nami razprostrl pogled na vasico z le 
nekaj hišami. Čisto na koncu vasi nas je že 
čakala naša gostiteljica Petra.

Pred hišo smo se posedli v prijetno senco 
češnje, Petra pa nas je postregla z jabolčnim in 
skutnim zavitkom, ki ju je sama spekla. Seveda 
pa ni manjkala tudi dišeča turška kava. Za 
gospo z diabetesom (sladkorno boleznijo) je 
Petra pripravila zavitek brez sladkorja, tako da 
smo se res vsi posladkali.

K nam sta prisedla tudi Petrina stara starša, saj 
so z nekaterimi stanovalci poznali. Obudili so se 
stari spomini in v prijetnem klepetu je čas kar 
prehitro minil. Morali smo se posloviti in se 
napotiti proti domu, kjer nas je že čakalo kosilo. 

Pri Petri doma je luštno.
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O obisku pri Petri smo še kar nekaj časa 
razpravljali, saj smo ujeli prekrasen sončen 
dan in doživeli resnično gostoljubje.

Spomin na otroška leta. 

V načrtu smo imeli še kakšen krajši izlet, pa 
nam je vreme celo poletje nagajalo, zato smo 
si dneve popestrili kar doma. Največkrat smo 
posedali v atriju, obdanim z rožnimi 
gredicami, pili malinovec in se sladkali z 
domačimi piškoti ter se gugali na leseni 
gugalnici.

                                                                                      
Saša Urh, delavna inštruktorica - animatorka

V četrtek, 7. avgusta, 
takoj po zajtrku, smo se s 
kombijem peljali proti  
planini Voje. Naša želja je 
bila, da si ogledamo tudi 
slap Mostnice. Vodili sta 
nas socialna delavka 
Alenka in glavna sestra 
Janja. Najprej smo se 

NA VOJAH

malo okrepčali in pojedli, ter popili, kar smo 
dobili za pod zob. Z ga. Marico sva prišli do 
slapa, ostali udeleženci pa ne čisto do vrha, ker 
so prej šli  nazaj do koče. Ga. Angela si je 
naročila rdečega cvička. No, nekaj jih je pilo 
šabeso, čaj ter kavo. Pot  do slapu je bila  grda. 
Še dobro, da sem uspela priti do vrha. Na Vojah 
sem bila prvič. Bilo mi je všeč. Lepo smo se 
imeli, nazaj grede pa smo še zapeli.     

                              

Posladkali smo se z jabolčnim zavitkom in 
šabeso.

Pozdrav iz Voj.  

 Ivanka Sedej, stanovalka 
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OBISK UČENCEV OSNOVNE ŠOLE CVETKA 
GOLARJA ŠKOFJA LOKA 

DRUŽABNA SKUPINA ZIMZELEN

Na obisk so prišli učenci 
iz Škofje Loke. Zelo so 
nam polepšali dan, ob 
takem prijetnem obisku 
se bolje počutimo. Otroci 
so zaplesali folklorne 
plese, en fant pa je igral 
na harmoniko. Zares sem 
užival. Ob tem sem se 

spomnil na svoja mlada leta, ko sem še veliko 
preplesal. Nastopajočim želim, da še naprej 
nastopajo in se tudi pri nas še kdaj oglasijo. 
Vsem se zahvaljujem za tako lep nastop. 

Jože Škantar, stanovalec

Članice družabne skupine Zimzelen. 

Oglašamo se iz Železnikov, kjer se prijateljice 
vaše stanovalke Barbare Thaler zbiramo v 
skupini starejših. Imenujemo se Zimzelenke,  
zakaj naša skupina nosi ime Zimzelen. Lani 

smo Barbaro za rojstni dan obiskale v vašem 
Domu sv. Martina. Dobivamo vašo zanimivo 
revijo Drobtinice, za kar se lepo zahvaljujemo. 
Spominjamo se let, ko smo se ob četrtkih 
dobivale tudi z Barbaro. Tako smo napisale 
nekaj misli in spominov na Barbaro in na naša 
lepa druženja. Vas in bralce revije lepo 
pozdravljamo in vam želimo še veliko veselja 
pri urejanju Drobtinic in pisanju člankov zanje.                                                                  

        Martina Sedej, sovoditeljica Zimzelenk

Ga. Barbara Thaler

Dve ali tri leta sem hodila na druženje z 
Zimzelenkami. V skupini nas je bilo trinajst. 
Dobivale smo se enkrat na teden v Kulturnem 
domu v Železnikih. Na druženju sem zelo 
uživala. Kdaj pa kdaj smo šle še na kakšen izlet. 
Posebej lepo pa smo praznovale rojstne dneve 
članic skupine. Takrat smo šle kam na kosilo, 
spotoma pa smo si ogledale še kakšen nov kraj, 
ki ga še nismo poznale. Ob tem smo spoznavale 
tudi nove in zanimive ljudi. Bilo nam je lepo, 
veliko smo se nasmejale ter v pogovorih 
obdelale veliko različnih tem. 

  Barbara Thaler, stanovalka

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Pa še nekaj spominov članic skupine na leta 
skupnega druženja v skupini: 

Rojstne dneve smo praznovale različno: 
včasih kar na srečanju, včasih pa tudi “zunaj”, 
se pravi, da smo kam šle. Največkrat smo se 
odločile kar za domačo gostilno Trnje, ki je 
seveda najbolj pri roki. Smo pa naredile kdaj 
tudi kakšen izletek, tako, malo za spremembo.

Tistega leta, ko si Ti še prihajala na naša 
srečanja, leta 2006 je bilo to, smo se podale 
oktobra na kmečki turizem “Pri Ljubici” v 
Poljansko dolino. Kar tri članice ste 
praznovale. Bil je lep, sončen jesenski dan. 
Tam gori je bilo tako lepo, da smo najprej 
naredile en krasen sprehod, občudovale 
naravo in uživale v razgledih na okoliške gričke 
in gozdičke.

Pri Ljubici so nam postregli z joto in flancati. 
Slavljenke ste imele besedo in zmenile smo 
se, da vsaka pove kakšen zanimiv dogodek, s 
katerega  od  svo j ih  ro js tnodnevnih  
praznovanj. Se spomniš, Barbara, kaj si 
povedala Ti? Ne veš? Izstrelila si kot iz topa 
tole: “Mene so pa letos domači povabili na 
polet z letalom iz Lesc. Zelo sem bila 
presenečena in zares je bilo lepo.” In si  nam 
še pripovedovala, kaj vse si videla tam spodaj 
...

Lep spomin je tole, kajne? Kar pogreje ...              

 Ani Šuštar

Kar nekaj let sva delali v isti tovarni, pa nisva 
nikoli govorili. Vedela pa sem, od kod si doma 

SE SPOMNIŠ, BARBARA? 

DRAGA BARBARA!

Pa še nekaj spominov članic skupine na leta 
skupnega druženja v skupini: 

SE SPOMNIŠ, BARBARA? 

DRAGA BARBARA!

in kje živiš. Vse to mi je povedal tvoj sin Simon. 
Rad se je pogovarjal, če si bil kaj v stiku z njim. 
Povedal je, kako hodite na planino, kaj potem 
tam delate. Tudi drugega sina dobro poznam. 
Ko  smo z upokojenci šli v hribe, nas je peljal na 
Pokljuko, v Bohinj in še kam. Nikoli ni bil slabe 
volje, četudi nas je mnogokrat moral čakati. 
Taka je pač šoferska.

Francka Dolenc

Naši prvi voditeljici sta se odlično domislili: 
vsaka Zimzelenka naj bo ministrica s svojim 
resorjem. Za zunanjo politiko, za zdravje, za 
kulturo,  kmetijstvo, za duhovnost, za cvetje in 
vrtove,  literaturo, za turizem,  okolje, za šale in 
šport. Ti Barbara, si bila odlična ministrica za 
modo, pa tudi šale si zbirala. Prinašala si 
zanimive modne strani iz revij, da smo jih 
pregledovale in se pogovarjale o krojih in 
barvah, pa tudi o manekenkah. Rada si 
povedala ali prebrala kakšno šalo. Smeh smo 
cenile in ga še. Dostikrat si se domislila tudi 
kakšnega kviza, miselne igre ali uganke. Videlo 
se je, da si doma mislila na skupino, kar je bil 
tudi namen, ko smo sprejele ministrstva. Nikoli 
pa ni bilo obvezno kaj pripraviti. Spomnim se, 
kako rada si sodelovala in bila pomemben list 
našega Zimzelena. Hvaležna sem, ker ostajava 
v stikih.

Martina Sedej

Na izlet smo se odpeljali s kombijem, v torek 
27. maja. Bilo nas je sedem, spremljal pa nas je 

SE SPOMNIŠ, BARBARA?

IZLET V TRŽIČ IN LOM POD STORŽIČEM

SE SPOMNIŠ, BARBARA?

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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hišnik Jože. V Lomu pod Storžičem nas je 
pričakala sestra Janja. Za nas je imela 
presenečenje  s seboj je pripeljala nekdanjo 
stanovalko našega doma, gospo Ivano Kurnik. 
Potem smo si skupaj ogledali lomsko cerkev 
svete Katarine. Vodil nas je g. župnik Silvo 
Novak, ki nam je nekaj povedal tudi o 
zgodovini cerkve.  Povedal je da jo postopoma 
obnavljajo.

Ogled farne cerkve v Tržiču.

Iz Loma smo se odpeljali v vas Potarje, po 
domače k »Špan«, kjer imajo kmečki turizem. 
Postregli so nam s sokom, kavo in domačim 
jabolčnim štrudljem. Zelo smo uživali, na 
koncu pa smo se tudi slikali. Potem smo se 
odpeljali nazaj proti Tržiču, kjer smo si ogledali 
še glavno tržiško cerkev. Tudi tu nas je 
pozdravil g.župnik in nam povedal nekaj o 
zgodovini te cerkve. Nato smo se odpeljali 
proti Dovžanovi soteski, od tam pa nazaj proti 
Domu sv. Martina v Srednjo vas. 

Bil je zelo lep izlet in res  smo uživali. Še vreme 
nam je bilo naklonjeno - sestra Janja nam je 
naslednji dan povedala, da je takoj po našem 
odhodu začelo deževati. 

Stanovalci, ki smo bili na izletu, bi se radi 
zahvalili g. Staretu za varno vožnjo, sestri Janji 
in hišniku Jožetu pa za pomoč in spremstvo.

Lom pod Storžičem - cerkev sv. Katarine.       

                        Barbara Thaler, stanovalka, 
Bernarda Markelj, fizioterapevtka

Tržiški slikar Viktor Klofutar, rojen leta 1947, je 
obiskoval osnovno šolo na Zalem rovtu in že 
takrat je dobil od likovnega pedagoga 
spodbudo, da ima talent za risanje: »Fant, imaš 
talent za risanje, izkoristi ga«. Ker mu učenje ni 
ležalo, je delal v Peku kot sekalec usnja. 

Ko se je vrnil od vojakov, pa je prijel za čopič. 
Prve slike so bile hiše, rože, cvetje, tihožitje; 
izdeloval pa je tudi kipe iz lesa.  Pridružil se je 
društvu likovnih samorastnikov in kolonij.  Prve 
razstave je imel v tovarnah in Kurnikovi hiši. 61-
letni umetnik ima rad tudi glasbo. 

Pel je v zboru Društva upokojencev Tržič in v 
mešanem pevskem zboru Kulturnega društva 
Ljubno. Sledil je zbor pod vodstvom Petra 

VIKTOR KLOFUTAR

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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Novaka. Viktor Klofutar in Peter Novak sta 
znana kot Duo Jump, ki osvajata s tržaškimi 
napevi.

Tržič pozimi - akril.

Tržič jeseni - akril.

Njegove slike si lahko v našem Domu ogledate 
do  20. oktobra. Otvoritev razstave je umetnik 
popestril z recitacijami ter nastopom Dua 
Jump. Bilo je veselo.

Taja Kranjec, dijakinja na praksi

OBČINA TRŽIČ

Tokrat želim predstaviti 
Tržič. Iz Tržiča prihaja 
nekaj naših stanovalcev, 
od tam je doma tudi naša 
glavna sestra Janja Duh. 
Kako je v Tržiču lepo pa si 
trenutno lahko ogledate 
t u d i  n a  s l i k a h  
amaterskega s l ikar ja  

Viktorja Klofutarja, razstavljenih v avli Doma. 

Gre za mesto na Gorenjskem in središče Občine 
Tržič. Leži na sotočju Tržiške Bistrice in 
Mošenika ob južnem vznožju Karavank.

Tržič s ceste na Ljubelj

 Tržič lahko funkcijsko razdelimo na štiri dele:

tržno jedro

fužinarsko obrtniški del ob Mošeniku

cerkveni kompleks

južni del, kjer se že začenja naselje Bistrica, 
ki se je v času industrializacije preoblikoval v 
industrijski del

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

Mesto je od leta 1985 zavarovano kot kulturni 
spomenik. Posebej je podobo starega 
mestnega jedra zaznamoval požar leta 1811. 
Po požaru so izdali poseben predpis, ki je 
določal obvezno namestitev kovinskih vrat in 
polken, ki so postale prava evropska 
posebnost. Ohranilo pa se je tudi klasicistično 
izoblikovano zaporedje pročelij. Med objekte 
kulturne dediščine v starem mestnem jedru 
sodi jo  župni jska cerkev Mari j inega 
oznanjenja, Mallyjeva hiša, Tržiški muzej v 
Zgornji Kajži in Kurnikova hiša.

Med ostalimi zgradbami v mestnem jedru, ki 
so zanimive bodisi zaradi njihovih prebivalcev 
bodisi zaradi arhitekturnih posebnosti, so 
najznačilnejše grad Neuhaus, Devova hiša, 
Holzapflova hiša in fužina Germovka. Vse 
naštete stavbe imajo nekaj skupnih 
značilnosti, ki so se ohranile po obnovi mesta 
ob požaru 1811:

portali okrašeni z rozetami z letnico izdelave 
in začetnicami hišnega gospodarja in božjim 
očesom v katerem je hišna številka ter 
okenski okvirji iz zelenega peraškega kamna

kovana železna polkna in okenske mreže

kovana železna vrata

sušilne odprtine na strehi za sušenje kož, 
platna lanu in nogavic

kovane ograje

obcestni kamni opestniki

srednjeveški tloris z delavnico, skladiščem 
in prehodno vežo v pritličju

V središču Tržiča je ohranjeno t.i. »firbc okno«, 
okno, ki je postavljeno izven fasadne linije in iz 
katerega je mogoče gledati vzdolž ceste 
vzporedno s hišo, ne da bi ga bilo treba odpreti.

Dovžanova soteska je soteska, ki jo je izdolbla 
hudourniška reka Tržiška Bistrica v stare 
zemeljske sklade. Reka kipi čez edinstveno 
slapišče velikih zaobljenih blokov belega 
kremenovega konglomerata. Ti veliki boki so se 
privalili v reko z Borove peči, ta je ime dobila po 
rdečem boru, ki porašča njena strma pobočja.

Soteska je še posebej slikovita zaradi šestih 
visokih kamnitih stolpov, Kušpegarjevih 
turnov, kjer je urejeno plezališče. Skozi sotesko 
je speljana zanimiva geološka pot, gozdna učna 
pot Dovžanova soteska, planinska pot, 
razgledna pot in pot do partizanske tiskarne-
tehnike. V manjšem naselju Čadovlje stoji stara 
Jamenšnikova hiša in paštba (sušilnica za lan) z 

Dovžanova soteskaDovžanova soteska
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letnico 1766, ki je primerek edinstvenega 
k a r a v a n š ke g a  s t a v b a r st v a  z  v s e m i  
etnografskimi značilnostmi. Soteska je 
razglašena za naravni spomenik Slovenije in 
leži 3 km severno od kraja Tržič, ob cesti Tržič-
Jelendol.

Dovžanova soteska je bila zavarovana kot 
naravni spomenik zaradi edinstvenega 
nahajališča ostankov okamnelega življenja 
rastlin in živali v kamninah starega 
zemeljskega veka  paleozoika (Odlok o 
razglasitvi Dovžanove soteske za naravni 
spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, 12/88). 
Tu so bile prvič najdene in opisane številne 
vrste ramenonožcev in velika luknjičarka 
(Schwagerina carniolica). 

Slikovito sotesko je izoblikovala Tržiška 
Bistrica v konglomeratih, apnencih, 
peščenjakih in glinovcih. V njej je največje 
pregradno s lap išče  v  kremenovem 
konglomeratu pri nas. Ta kamnina gradi tudi 
Borovo peč, ki jo porašča gozd rdečega bora.

Šuštarska nedelja - s 30-letno tradicijo. Na 
Šuštarsko nedeljo obišče Tržič več 10.000 
obiskovalcev iz vse Slovenije in tudi iz 
sosednjih držav, njena tradicija je ohranjena 
že več kot trideset let. Trgovci iz vse Slovenije 
svoje blago razstavljajo na več kot 300 
stojnicah, ves dan se odvijajo različne 
kulturne, zabavne in etnografske prireditve, 
tržiški gostinci pa vas ta dan pričakujejo s 
pravim šuštarskim kosilom in tržiškimi 
bržolami. Šuštarska nedelja se je razvila iz 
tržiških sejmov. Tržič je namreč leta 1492 dobil 
trške pravice za prodajo vina, živine in železnih 

Naravni spomenik

Tradicionalne prireditve

Naravni spomenik

Tradicionalne prireditve

izdelkov.

Gregorjevo - najbolj znan Tržiški običaj, ki se je 
ohranil iz 19. stoletja in je povezan s čevljarsko 
obrtjo. Na predvečer svetega Gregorja (11. 
marca) so čevljarji prenehali z delom pri luči, ki 
so ga morali opravljati celo leto pri pomanjkljivi 
svetlobi. Gregor je s pomladjo prinesel toplejši 
in daljši dan. Zato so v razigranem veselju ta 
dan na bregu Bistrice zažgali kres, po vodi pa so 
spuščali s smolo polite oblance, češ naj voda 
odnese neprijetno delo pri slabi luči. V spomin 
na ta večstoletni tržiški običaj še danes otroci 
na predvečer svetega Gregorja po reki Bistrici 
spuščajo hišice iz lesa in papirja, v katerih gorijo 
sveče.

Na Gregorjevo.

Gore in planine so ena od prepoznavnih 
značilnosti tržiške občine. Vrhovi Karavank in 
Kamniško-Savinjskih Alp, ki se dvigujejo nad 
gozdnato pokrajino, so že dolgo priljubljen cilj 
planincev. S tržiških gora se odpira razgled na 
dve deželi, Kranjsko in Koroško in tudi dve 
državi, Slovenijo in Avstrijo. 

Tržiške planine oživijo junija, živina in planšarji 
pa jih zapustijo sredi septembra. Planšarije 

Gorski svetGorski svet
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nudijo domače kislo mleko, skuto, žgance in 
masovnek. Planinske koče v občini so:

Koča na Dobrči / Taborniški dom na Šiji / Koča 
na starem Ljubelju / Zavetišče Jelenov kot v 
Medvodju / Dom na Kofcah / Dom pod 
Storžičem / Koča na Kriški gori  / Zavetišče v 
Gozdu

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

Povzela: Jana Urbanc, srednja medicinska 
sestra

Medicinska sestra meri krvni pritisk 
stanovalcu: »100 skozi 60 ga imate.«, mu 
pove. Stanovalec odgovori: »Aja? Ko bi bilo 
vsaj 200«. » To bi bilo pa že preveč!« 

-»Ni res, čim več, tem bolje«, meni stanovalec. 

Stanovalka počiva in opazuje sestro, ki ji 
pospravlja oblačila v omaro ter pripomni: 
»Hlače ti dol lezejo, boš morala enega dobit, 
da ti jih bo gor držal.«

-» Joj, kako me noga boli, pa v prsih me tišči!«

»Potem bom morala pa zdravnika poklicati!«

»Nobenega ne boš klicala! Še ta me bo 
živčnega delal.«

Maja Grm, srednja medicinska sestra

PRIGODE IZ DOMSKEGA ŽIVLJENJA 

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

Za kosilo je bila jurčkova juha z ajdovo kašo. 
Stanovalec nezaupljivo meša po juhi in vpraša: 
»Kaj pa je tole?« Varuhinja odgovori: »Jurčki so 
notri«. Stanovalec na to zaključi: »Ja, seveda. 
Jurček sem jaz, ker bom to pojedel.«

Jana Strgar, oskrbovalka na varovanem 
oddelku

Na našem vrtu.

Za vsakega človeka

Gospod je pot izbral.

Z razumom nas obdaril, 

nadarjenosti dal.

Mladost je čas življenja, 

ko naš poklic zori.

Ko vse talente svoje

je čas razvijati.

PESMI

Dobra potDobra pot
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Kdor dobro dela v šoli, 

po pravi poti gre.

Ima poklicne želje,

želi doseči vse.

Vesel bo, potolažen,

ko dobro vedel bo,

kaj bo v življenju delal,

z veseljem, z radostjo.

Le ustvarjalno delo

prinaša radosti.

Navdihi in uspehi

nam dajejo moč.

Kdor dobro dela v službi,

tako časti Boga,

veliko daje družbi,

sloveč ugled ima.

Na sprehodu okoli doma.

Otroci, moji vnuki, vnukinje!

Vi ste sreča mojih starih dni,

najbolj dragoceni dar,

ki lahko ga človek kdaj dobi.

Voščilo vnukomVoščilo vnukom

Bog vas je na svet poslal,

vašim staršem dal. 

Vsakemu posebno nalogo 

je izbral.

Zato ljubite starše,

jih ubogajte.

Ljubite tudi sebe

in spoštujte se!

Poslušajte Boga,

ki v vaših srcih bdi!

Spolnjujte vseh

''deset zapovedi! ''

To je najboljša pot

do sreče, zadovoljstva

In do srca ljudi.

Vida Gros, bralka iz Lesc

Barvito poletje.
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PRIREDITVE V POLETNIH MESECIH 
2014

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

Program pripravila: Simona Ušeničnik, delovna terapevtka



RECEPT

SKUTINA REBRAČA

Terensko delo socialnih oskrbovalk na pomoči 
na domu je kar zahtevno. Kljubujemo 
vremenskim razmeram in se prilagajamo 
stanju na cestah. Kot vsako delo ima tudi naše 
svetle in temne strani. Pa tudi čudovito sladke. 
Tole sočno sladico sem okusila na Nemškem 
Rovtu pri ge. Mariji Medja. Njena hčerka Jelka 
peče čudovite dobrote. Ena od njih je »skutina 
rebrača«. Odlično zdravilo za vsakodnevni 
stres. Pri nas doma smo jo malo priredili. 
Namesto sladkorja dodamo med. Belo moko 
pa zamenjamo s polovico ajdove.                                                                                

30 dkg moke

1 žlička sode bikarbone

1 žlica sladkorja v prahu

12 dkg margarine

2 rumenjaka

1 dl kisle smetane

1 velika žlica kakava

Iz vseh sestavin vmesi testo,  ki ga razdeliš na 2 
dela. Razvaljaj, daj v rebrast model, tako da na 
eni strani visi čez rob, da z njim potem pokriješ 
nadev. 

SKUTINA REBRAČA
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Nadev: 

1 kg skute

20 dkg sladkorja

1 vanilija 

sok od ̋  limone 

2-3 rumenjake 

2 žlice pšeničnega zdroba

sneg  4-5 beljakov

Nadev daj v model, ga pokrij s testom, ki visi čez 
rob in speci. Peci toliko časa, da nekoliko 
odstopi od modela ( to je na 170 stopinj od 45 
minut do 1 ure)

Sama delam po 2 masi in jih dam v 5 modelov. 

Ko vzameš iz pečice, počakaj kakšnih 10 - 15 
minut in obrni na desko. Pokrij s prtičkom. 

Reži mlačno ali čisto ohlajeno. 

Dober tek!

Zdenka Dobravec, socialna oskrbovalka

Skrb za rože je poplačana z njihovo lepoto.

Nadev: 
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PREGOVORI IN MISLI

VAJA ZA KREPITEV MISLI

Ako zgodaj listje pade, so rodovitne njive rade.

Če pomladi trta ne joče, tudi jeseni preša ne 
stoče.

Hude nevihte ne trajajo dolgo.

Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje 
jemati.

Poiščite čim več poklicev na črki S in P.  ( npr.: 
sladoledar, pek)

2.)Napišite po 5 stvari, ki so : BELE

 S P

5 stvari BELE

 ČRNE

 MODRE

Poiščite 7 slovenskih krajev, ki imajo po 5 črk.

Vaje pripravila: Saša Urh, delavna 
inštruktorica - animatorka

ČRNE

MODRE

7 slovenskih krajev 5 črk

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Zavoda sv. Martina
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PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI 

15. junija ga. 
Fani Možina dopolnila 104. leto

 je naša najstarejša stanovalka 
. 

 

Praznovanje rojstnih dni v juniju so si 
stanovalci posebej zapomnili po nastopu 
Janeza Trilarja. 

15. junija ga. 
Fani Možina dopolnila 104. leto

Po sv. maši, ki jo je daroval p. Alojz Markelj, smo 
se skupaj z gospo, njenimi svojci in jeseniškim 
županom Tomažem Tomom Mencingerjem 
poveselili ob veselih zvokih harmonike in 
klarineta. 

Julija je svojo okroglo obletnico zabeležila ga. 
Ivanka Sedej.
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Avgusta sta praznovali rojstni dan ga. Angela 
in ga. Marija.

Marko Petrovič nam je skupaj s prostovoljci 
šole Abram pripravil pestro družabno 
dopoldne. Predstavil je življenje na 
Madagaskarju. Ni manjkalo glasbe in petja. 

UTRINKI V SLIKI IN BESEDI

Takole smo posedeli zunaj in lovili redke 
sončne žarke, ki so nam bili namenjeni v 
letošnjem poletju. 

Tudi v Domu znamo poskočno zaplesati.  

Nastop župnijske Karitas iz Doba. 
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Tretjič pa smo si pomagali z odejami. 

Bohinjski rogisti so nam predstavili, kaj 
zmorejo njihovi inštrumenti. 

Nastop Dekliškega cerkvenega pevskega 
zbora Koprivnik.

Ko smo prvič pripravili sladoledni dan, je bil 
zunaj dež. Za prijetnejši občutek smo si 
pomagali kar z zakurjeno kmečko pečjo. 
Kaže, da je delovalo. 

Drugič smo se s sladoledom le posladkali na 
svežem zraku. 
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V juliju smo romali na Brezje. 

Za domski vrt je letos lepo skrbela tajnica 
Janja. Tako ga je zasadila spomladi. 

Takole pa se je razrasel čez poletje. 

Dozoreti je uspelo tudi paradižnikom.

Takle pa je rezultat Janjinega truda z vrtom. 
Stanovalci pa so pripravili bučke za v skrinjo. 

Člani Društva upokojencev Vodice so pokazali, 
da tudi v starejših letih zmorejo biti še kako 
poskočni in zabavni. 
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G. Mirko Rakuš je tokrat svoje kolo zamenjal 
za harmoniko. 

Nastop mladih flavtistk Ane Sodja in Mance 
Mikelj.

Za sprehode smo lovili vsak topel dan in vsak 
sončni žarek. 

Avgusta nas je direktor razveselil z igranjem 
na harmoniko, obiskal pa nas je tudi župnik g. 
Branko Potočnik. Povedal nam je, da dobro 
okreva in se kmalu vrne. 

V letošnjem mokrem vremenu je trava v 
okolici doma hitro rasla. Hišnik je pogosto 
prijel kosilnico ali koso v roko. 

Ga. Zora in kuža iz »Tačk pomagačk«.



Vrni se,Gospod, reši moje življenje,
odreši me zaradi svoje dobrote!
                                                 (Ps 6,5)

OD NAS SO SE POSLOVILI:

V juniju : 
g. Anton Vidmar

ga. Ivanka Pibernik 

V avgustu: 
ga. Marija Cvetek 

V septembru: 
ga. Frančiška Potočnik - Fani

ga. Marija Arh
ga. Elizabeta Magdič

Želimo jim večni mir in pokoj.

OD NAS SO SE POSLOVILI:

g. Anton Vidmar
ga. Ivanka Pibernik

ga. Marija Cvetek 

a. Frančiška Potočnik - Fani
ga. Marija Arh

ga. Elizabeta Magdič
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Frančiški Potočnik v slovo

V septembru je 
u m r l a  n a š a  
stanovalka ga. 
F r a n č i š k a  
P o t o č n i k ,  
p o z n a n a  k o t  
Fani. 

V Dom se je preselila v začetku marca, 
leta 2009. Njeni sostanovalci, 
zaposleni in obiskovalci smo jo 
poznali kot prijetno, prijazno gospo, ki 
je za vsakogar našla lepo besedo. Na 
iskren in njej lasten iskriv način je 
znala izraziti dobrodošlico vsakemu 
novemu stanovalcu ter njegovim 
svojcem. Večkrat mi je kdo dejal, da se 
tudi zaradi nje počuti v našem Domu 
dobrodošel in sprejet.  Fani ni želela 
biti gospa. Dokler je še lahko, je 
prehodila vso bližnjo in daljno okolico 
Doma. Naravo je imela še posebej 
rada, poznala je imena rož in se 
veselila vsake posebej. Tudi v svoji 
bolezni je ohranila čilega duha ter nas 
večkrat nasmejala z duhovito mislijo. 

Alenka Zorč, socialna delavka
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