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SOBOTNI DAN

ŠESTA OBLETNICA

Sobota. Pri Judih je to 
sedmi dan v tednu. To je 
dan, ko je Stvarnik dal 
počitek po šestih dneh 
s t v a r j e n j a .  V  
velikonočnem času je to 
dan, ko je Jezus v grobu. 
Je dan po velikem petku, 
ko je Jezus izkazal svojo 

ljubezen do konca s tem, da je trpel križev pot, 
bil križan in umrl na križu. Je dan pričakovanja 
odrešenja. Po soboti je nedelja, prvi dan v 
tednu, ko je Jezus vstal od mrtvih in s tem 
premagal smrt.

V soboto 10. januarja 2015 je v Bogu zaspal 
duhovnik in misijonar g. Klemen Uroš Štolcar. 
Vsi, ki smo mu bili blizu ali ga srečevali, smo 
spoznavali njegovo trpljenje v bolezni. K nam 
v Dom sv. Martina je prišel 17. marca 2014. V 
desetih mesecih smo se ob njegovem 
trpljenju lahko veliko naučili tako v 
strokovnem kot tudi duhovnem pogledu. 
Gospod Klemen, hvala za Vaš zgled, prisotnost 
v Domu sv. Martina in pričevanje v prenašanju 
križa bolezni.

Sobota je bila, ko je umrl g. Anton Vidmar. Dva 
duhovnika, ki sta bila hkrati v Domu sv. 
Martina, sta umrla na soboto. Gospod nas 
lahko tudi na tak način uči in nam sporoča, da 
je samo On Stvarnik in Gospodar Življenja. 

Dom sv. Martina je 5. januarja praznoval šesto 
obletnico začetka delovanja. V otroških letih 
bi to pomenilo, da stopamo v prvi razred in da 
je Dom iz začetne dobe veselja do rojstva, 

težav nočnega vstajanja in neprespanih noči 
ter nekaterih prebolelih bolezni v odnosih 
zrastel do otroka, ki danes samostojno stopa v 
šolo. Tako Dom dobiva vsak dan nove izkušnje, 
spoznanja in odnose, ki ga bogatijo in daje 
hkrati tudi dobro in varno zatočišče vsem, ki 
iščejo dom. Dnevno želimo slediti cilju, ki je že 
od začetka postavljen v sloganu: »Dom je 
zrcalo domačega ognjišča.«

16. številka Drobtinic, ki je pred vami, drage 
bralke in bralci, prinaša zanimivo branje. Vpelje 
nas skozi božični čas, predstavi misijonarja 
Klemena Štolcarja, novega domskega 
zdravnika dr. Janeza Rifla ter v besedilu in sliki 
prikazuje pestro dogajanje in življenje v Domu 
sv. Martina. Smo na začetku leta, zato želim 
vsem 

Jože Cerkovnik, direktor

Božični čas, ki na našem 
zemeljskem pasu nastopa 
ravno v času, ko so dnevi 
najkrajši in noči najdaljše, 
nam s svojim sporočilom 
prinaša upanje in luč. Zato 
je adventni in božični čas 
zaznamovan s simboliko 
luči. 

Ta  (žal se je njen pomen danes 
nekoliko izgubil) pa izhaja iz dejstva, da je v 
svet, ki je zaznamovan tudi s krutostjo, 
hudobijo in sovraštvom, prišel živet Božji Sin. 
On je tista velika luč, ki sveti v tem svetu. Že 
prerok Izaija je okrog 700 let pred Jezusovim 
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LUČ, KI SVETI V TEMI

simbolika luči
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Drugo znamenje, ki nas spremlja v božičnem 
času, so , ki uprizarjajo Božje rojstvo. 
Aktualno spočilo jaslic je, da Jezusovo rojstvo 
ni le zgodovinski dogodek iz preteklosti, ampak 
je nenehno udejanjanje Kristusovega rojstva v 
dani situaciji. Zato so jaslice velikokrat 
uprizorjene tako, da se v njih zrcali sedanji 
način življenja. S tem pravzaprav oznanjamo 
resnico, da se Bog kot Odrešenik rojeva v ta naš 
svet, v ta naš kraj, v naš način življenja. Seveda 
pa je središče vsakih jaslic Jezusovo rojstvo z 
Jožefom in Marijo ob njem. 

Svojo sporočilnost pa imajo tudi ostale figure in 
liki v jaslicah. Najprej je tu angel, ki je pastirjem 
oznanil veselo novico o rojstvu Odrešenika in 
zapel hvalnico miru: »Slava Bogu na višavah in 
na zemlji mir ljudem«. Tako nas angel nehote 
povabi, da tudi mi v svoji okolici delamo za mir. 

Potem so tu pastirji, ki so smeli prvi videti 
Jezusa. Pastirji so bili v tistem času zaradi 
načina življenja na obrobju izraelskega 
življenja. Ker se niso mogli redno udeleževati 
vseh obredov, so veljali celo za nečiste. Tako 
nam pastirji govorijo, da je Odrešenik blizu tudi 
tistim, ki jih družba izriva ali ki se sami počutijo 
izrinjene na obrobje, in tudi, da je pri Bogu čisto 
vsak poklic in delo dragoceno in pomembno.

Tudi živali in hlevček imajo svojo sporočilnost. 
V hlevčku sta običajno vol in osel. Vol 
predstavlja moč in s tem božansko moč, ki se 
razodeva v Jezusu. Osel pa v tradicionalni 
simboliki različnih kultur sicer predstavlja 
mračnjaške sile in zlo, toda prav osel je prinesel 
Marijo na dolgi poti iz Nazareta v Betlehem in 
prav na njem je Jezus na cvetno nedeljo 
prijezdil v Jeruzalem. Hlevček  štalca lahko 
predstavlja naš vsakdan. Lahko je lep, lahko je 
podrt, trden, majav, zakrpan. A naš je. In v ta 
naš vsak dan prihaja Bog. 

jaslice
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rojstvom napovedoval: »Ljudstvo, ki hodi v 
temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v 
deželi smrtne sence je zasijala svetloba.« (Iz 
9,1). Ko Angel na betlehemskih poljanah 
oznani pastirjem Jezusovo rojstvo, jih iz tega 
razloga povabi k veselju: »Oznanjam vam 
veliko veselje, ki bo za vse ljudi …« (Lk 2,10). 
Tudi evangelist Janez v uvodu v svoj evangelij 
govori, da je Jezus Luč, ki sveti v temi in da je ta 
luč tista luč, ki daje življenje ljudem (prim. Jn 
1,4). Bog je postal človek zato, da bi se 
popolnoma približal človeku in stvarstvu. V 
Jezusu je Bog postal človek in tako stopil med 
ljudi vseh časov. To resnico Sveto pismo 
poimenuje kot veliko luč za človeka, svet in vse 
stvarstvo. In tu je tudi izvor adventne in 
božične simbolike luči.

Jaslice v kapeli.

Jaslice na varovanem oddelku.
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Zaradi vse te simbolike so jaslice posebna 
lučka, ki nam govori o svetlobi, ki jo Bog z 
rojstvom svojega Sina prižiga v temo našega 
življenja. Tudi v Domu sv. Martina nas na več 
mestih ustavijo jaslice: v avli, v kapeli in na 
varovanem oddelku. Radi se za kakšen 
trenutek ustavimo ob njih in se pustimo 
nagovoriti njihovi sporočilnosti.

Branko Potočnik, g. župnik

G. Klemen Štolcar in nečak g. Marko Štolcar. 

Klemen Štolcar je najprej kot duhovnik 
ljubljanske škofije nekaj let deloval v Ljubljani 
v malem semenišču. Za misijone se je počasi 
ogrel, potem ko je slišal, kako tam potrebujejo 
duhovnike. Odločitev seveda ni bila lahka, ker 
Madagaskar je le daleč (11.000 km od 
Slovenije), na spodnji, desni strani Afrike in 
tam je življenje povsem drugačno od 
tukajšnjega. Klemen je zelo rad smučal in 
hodil v gore, na Madagaskarju pa ni snega. Ni 
enostavno posloviti se od domačih ljudi, sploh 
ko veš, kako te imajo radi. Takrat so namreč 
misijonarji hodili na dopust le enkrat na štiri 

DELO MISIJONARJA KLEMENA 
ŠTOLCARJA NA MADAGASKARJU

leta (za štiri mesece), komunikacija pa je bila 
možna le preko pisem, ki pa so hodila vsaj en 
mesec v eno smer, pogosto pa veliko dlje. 
Ampak Klemen je vseeno spoznal, da je Božja 
volja, da se odpravi na Madagaskar, kjer je že 
delovalo nekaj slovenskih duhovnikov in sester. 
Najprej je šel za nekaj časa v Pariz, da se je 
naučil francoščine, ki je še vedno pomemben 
jezik, ker je bil Madagaskar prej francoska 
kolonija. Seveda pa na Madagaskarju ljudje 
govorijo predvsem svoj jezik in se je bilo treba 
čim prej naučiti tudi tega jezika  malgaščine. To 
je jezik, ki je za nas Evropejce zelo drugačen  na 
primer nima glagola 'biti'. Ampak jezik je 
najpomembnejši za stik z ljudmi in vsi 
misijonarji se morajo naučiti jezika domačinov, 
četudi je težak. 

Potem, ko se je na Madagaskarju več mesecev 
učil jezika, je začel delovati  na daljnem 
jugovzhodu Madagaskar ja ,  v  škof i j i  
Farafangana, kjer je največ slovenskih 
duhovnikov in sester. Njegova prva župnija, ki 
jo je upravljal skupaj z duhovnikom Rokom 
Gajškom (ki ga je večkrat obiskal tu v Domu), je 
bila vasica Ranomena, ki je daleč na podeželju. 
Od glavnega mesta je oddaljena okoli 850 km. 
Med potjo je moral tudi nekajkrat prečkati reke 
z drevakom, ker še ni bilo mostov. 

Vasica Ranomena leži na začetku bolj hribovite 
pokrajine in proti zahodu je prav lep pogled na 
gozdnate hribe - vsaj malo nadomestila za 
Gorenjsko! Klima pa se seveda ne da primerjati 
s slovensko. To so tropski kraji in vroče je kar 
celo leto. Le od junija do septembra je malo 
manj vroče (takrat je 'zima', ker Madagaskar 
leži na južni polobli). Med decembrom in 
aprilom pa je čas tako imenovanih ciklonov, ko 
piha zelo močan veter in se dež zliva kot iz 
škafa, da narastejo reke in poplavijo polja. 
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G. Klemen je deloval v Farafangani. 

Ljudstvo, ki živi na področju, kjer je Ranomena 
(imenujejo se 'Antešaki'), so znani kot precej 
trdi in trmasti in morda ni najlažje delati med 
njimi. Ljudje so povprečno manjše rasti, kot v 
Sloveniji, barva njihove kože pa je lepa rjava  
bolj temna kot barva povprečnega Indijca, 
ampak ne tako črna kot od kakšnega Afričana. 
Lasje imajo 'skravžljane' kot vsi Afričani in 
ženske si ustvarijo zelo zanimive pričeske. 

Skupno vsem ljudem na Madagaskarju pa je 
to, da zelo radi jedo riž. To je njihova glavna 
hrana in na to se morajo tudi vsi misijonarji in 
tujci navaditi. Njihov riž je debel in sočen in 
ima zaradi rdečkaste zemlje tudi rdečkasto 
barvo. Riž se jé zjutraj, opoldne in zvečer. Tam 
na vasi ni ne kruha ne krompirja. Z rižem pa se 
jé kakšno zelenjavo ali jajce ali perutnino, 
svinjino, govedino ali ribe. Včasih je dodatek 
celo netopir ali jegulja. Domačini jedo zelo 
skromno in so večinoma veseli, če imajo riž. 
Če je kaj za zraven, je bolj izjema kot pravilo. 
Misijonarji so seveda lahko jedli, oziroma so 
morali jesti več, da niso zboleli, ampak vseeno 
je bilo skromno. Klemen je večkrat rekel, da je 
dobro, da je bil navajen skromnih pogojev, ko 
je odraščal v Sloveniji. Tako se je lažje privajal 
na skromno življenje na Madagaskarju. 

Življenjski pogoji so bili tudi skromni. V 
Ranomeni so misijonarji imeli zidane hiše, 
ampak brez elektrike in brez tople vode. Za 
razsvetljavo zvečer in ponoči so si svetili s 
petrolejkami in svečami. Voda za pitje in 
umivanje pa je bila deževnica, ki se je zbirala v 
posebni cisterni.      

V vasici Ranomena Klemen ni bil nikoli sam. Na 
začetku je bil tam že misijonar Rok Gajšek, s 
katerim sta potem skupaj upravljala to župnijo 
in vse podružnice, ki ji pripadajo. Na teh 
področjih namreč ni veliko duhovnikov  in tudi 
skupnosti vernikov so zelo razpršene, zato je 
bilo treba veliko potovati, da so misijonarji te 
nove kristjane poučevali o veri in jim delili 
zakramente. Nekatere podružnice so že imele 
skromne lesene cerkvice, pri nekaterih pa jih je 
bilo potrebno še zgraditi. V prvih letih je 
Klemen obiskoval podružnice večinoma kar 
peš. Včasih je moral iti tudi sto ali več 
kilometrov daleč, prečkati ali celo preplavati 
reke, v katerih živijo krokodili, prespati v šotoru 
ali pri domačinih, kjer so ga ponoči pikali 
komarji, stenice, uši in podobno. Kljub vsemu 
je bil Klemen najraje na mirnemu podeželju, 
kjer so ljudje preprosti, nepokvarjeni in tudi 
zelo iskreno hvaležni. Veliko jih je bilo, ki so z 
navdušenjem sprejeli krščansko vero in kmalu 
bili sami zgled vernikov, ki so vztrajali v veri, 
čeprav jih je duhovnik obiskal le poredkoma. 
Zaradi velikega števila podružnic je bilo namreč 
realno, da duhovnik obišče posamezno 
podružnico le enkrat vsakih nekaj mesecev. 
Včasih je kakšna res odročna podružnica 
doživela obisk duhovnika ter možnost spovedi 
in obhajila le enkrat na leto. Klemen je 
pripovedoval, kako je enkrat na drugem 
področju maševal pri skupnosti, kjer niso imeli 
maše celih pet let, a so vseeno ohranili vero. V 
odsotnosti duhovnika za skupnost skrbijo 
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možakarji - katekisti - ki v nedeljah zjutraj 
vodijo »mašo« brez evharistije, torej samo 
berila, evangelij in verjetno nekaj pridige. 
Gotovo pa veliko petja. Ljudje v krajih, kjer ni 
televizije, telefonov in interneta, preživijo 
veliko časa med seboj in se pogovarjajo in 
pojejo. In to večglasno in presunljivo lepo. 
Tudi, če je pri maši med tednom prisotnih le 
nekaj ljudi, se lepo poje. Pesmi pa so skoraj vse 
vesele. Še v postnem času je komaj kaj 
žalostnih pesmi. 

Na motorju je premagoval velike razdalje med 
kraji.  

Na nekaterih poteh so misijonarji uporabljali 
motorje. Klemen je vzljubil motor in na njem 
užival podobno, kot na smučeh. Prebijanje po 
cestah, ki so bile komaj vredne tega imena, je 
bila vedno avantura. Tudi to je čar življenja na 
Madagaskarju. Je pa seveda fizično zelo 
naporno. 

»Prebijanje po cestah je bilo vedno avantura.«

Kasneje je Klemen dobil svoj prvi avto  
Landrover - ki pa je imel slabo vzmetenje in je 
neprestano poskakovanje skozi jame stricu 
povzročalo bolečine v ledvicah. Enkrat je s tem 
avtom ostal v blatu in so mu ljudje pomagali 
tako, da so avto lastnoročni prenesli iz blata na 
suho! Tudi klima na tem jugovzhodnem delu 
Madagaskarja zelo utruja zaradi visoke, 
stoodstotne vlage. Pedro Opeka, ki je tudi 
dolgo deloval na tem področju, preden se je 
zaradi bolezni preselil v glavno mesto, je 
misijonarje, ki so tam vztrajali, imenoval 
'vietnamske borce'. Klemen je neštetokrat 
prebolel malarijo, bolezen, ki je v tropskih 
krajih skoraj tako pogosta kot pri nas prehlad. 
Enkrat, nekaj let po prihodu, je kar nenadoma 
omedlel, ker mu je nivo kalcija tako močno 
padel. Bil je nekaj časa v kritičnem stanju. 
Enkrat pa ga je pičil pajek, črna vdova, in se je 
tudi boril za življenje. Trpel je krute bolečine, ki 
so značilne, če te piči ta pajek.

V Ranomeni je bil Klemen vsega skupaj 
dvanajst let. Potem pa ga je škof premestil v 
škofijsko mesto Farafangana, kjer je bil 
odgovoren za malo semenišče. Tam se šolajo 
fantje, ki razmišljajo o tem, da bi šli potem v 
veliko semenišče in bi postali duhovniki, ali pa 
pridobivajo boljšo izobrazbo, ki jo nudi ta 
ustanova. Sicer je Farafangana mesto ob 
oceanu in bistveno bolj živahno kot Ranomena. 
Tam živi več različnih plemen, glavne ceste so 
asfaltirane in v trgovinah lahko kupiš vse sorte 
zadeve  celo tehnično robo. Na severu mesta je 
majhno letališče. Ob oceanu pa so vasice, 
katerih prebivalstvo se večinoma ukvarja z 
ribolovom. Leta 1996 je Farafangano prizadel 
zelo močan ciklon. Veter je pihal več kot 200 
km/h in odnesel veliko streh in podrl mnogo 
dreves. Ker je šel z vetrom tudi dež, je imel 
Klemen v sobi vse premočeno. Stavbe tam 
namreč nimajo takšnih vodotesnih oken kot pri 
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nas. Potem pa je, kot eden redkih, ki je imel 
motorno žago, pomagal pospraviti drevje, ki 
je padlo na ceste in onemogočalo promet. 

Iz Farafangane ga je škof po šestih letih 
ponovno prestavil - tokrat v mesto 
Vangaindrano, ki leži med Farafangano in 
Ranomeno. Vangaindrano je manjše mesto 
kot Farafangana, a je vendarle precej veliko in 
velja za glavno mesto plemena Antešaka. V 
Vangaindranu je bil Klemen v vlogi župnika  
torej župnika velike župnije in seveda zopet 
mnogih pripadajočih podružnic. Med tednom 
je bil Klemen večinoma v Vangaindranu, v 
nedeljo pa je obiskal še vsaj eno ali dve 
podružnici in tam spovedoval in maševal. Ker 
je imel kaplana (domačina), sta si lahko 
razdel i la  delo.  Ena dobra stvar na 
Madagaskarju je ta, da verouk učijo laiki in 
zato duhovnikom ni treba za to skrbeti. Od 
časa do časa pa organizirajo izobraževanja za 
katehiste. Večina ljudi, ki pride k župniku v 
pisarno v mestu, kot je Vangaindrano, pride 
zaradi gmotne stiske in je duhovnik pogosto 
socialni delavec. Potrebno je imeti kar precej 
modrosti, da razločiš med ljudmi, ki so 
dejansko v stiski in potrebujejo pomoč in 
ljudmi, ki bi radi le izkoriščali in dobili denar od 
belca, »ki ima vedno denar«. En dan na teden 
pa se je Klemen usedel na motor in šel po 
mestu in prinesel obhajilo starim in bolnim, ki 

niso mogli k maši. Ob tem je spoznal zares 
skromne bivalne razmere ljudi in pa močno 
vero teh starih, onemoglih in preizkušanih.

Med tednom je bila maša v Vangaindranu ob 
sedmih zjutraj, ampak ljudje so tam navajeni 
zgodaj vstajati. Ker jih je tudi v mestu veliko, ki 
nimajo elektrike, je normalno, da hodijo »s 
kurami spat« in potem tudi s kurami vstanejo. 
Klemen pa je v župnišču imel elektriko in tudi 
vodo, ki jo je ogrevalo sonce v posebnih celicah 
na strehi. Kuhal pa mu je kuhar opoldne in 
zvečer. Kuhal je tudi kaplanu in kakšnemu 
bogoslovcu, ki je bil na praksi in pa laiškemu 
misijonarju Jožetu Letonju (že pokojni), ki je 
tudi živel v Vangaindranu. Tam je bila mizarska 
delavnica, v kateri je izdeloval mize, stole, 
omare in vse, kar so potrebovali misijonarji. 

Vangaindrano je bilo ene vrste središče za 
slovenske misijonarje, ki so se tam vedno 
ustavili, ko so prišli s podeželja. Župnišče, ki ga 
je zgradil Pedro Opeka, je veliko in ima mnogo 
sob v prvem nadstropju, tako da misijonarji 
tam lahko prespijo. Kar se tiče komunikacije s 
svetom, pa je z leti tudi prišlo do »napredka«. V 
Vangaindranu je Klemen imel radio, preko 
katerega je lahko komuniciral z ostalimi 
misijonarji, ki so tudi imeli radijske aparate. 
Dolga antena za oddajanje in sprejemanje je 
bila na strehi. Včasih, če so bili dobri pogoji, je 
lahko na ta način govoril celo z enim 
radioamaterjem v Črnomlju. V Vangaindranu je 
tudi prvič imel računalnik, s katerim je lahko 
prek radia pošiljal in sprejemal e-poštna 
sporočila.

Po osmih letih v Vangaindranu pa se je moral 
zopet seliti  tokrat nazaj v Farafangano  kjer je 
bil imenovan za generalnega vikarja: škofovega 
namestnika. V praksi je to pomenilo, da je bil 
kot župnik pri katedrali in obenem škofu vedno 
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na voljo za vsakršno pomoč. Skrbel je tudi za 
zelo preproste zadeve. Na primer to, da v 
kuhinji ni zmanjkalo drv in je zato pogosto šel 
na podeželje s poltovorno toyoto kupit drva.

Tudi v Farafangani je veliko časa preživel v 
pisarni, kjer je sprejemal ljudi, ki so prišli v 
različnih stiskah. K sreči je imel v neposredni 
bližini tudi sestre Usmiljenke, h katerim je 
lahko poslal ljudi, ki so potrebovali gmotno 
pomoč. Njim je dajal denar, one pa so 
presojale, kako najbolje poskrbeti za njihove 
potrebe. 

Zadnja leta je bil Klemen tudi najstarejši 
slovenski misijonar na tem področju in so se 
drugi misijonarji radi zbirali pri njem. Vedno je 
imel čas poslušati in s svojim humorjem, 
modrostjo in izkušnjami je znal rešiti večino 
težav. Medtem, ko je večina misijonarjev bolj 
nagnjenih k aktivnosti in stalno skačejo 
naokoli in gradijo cerkve, šole, dispanzerje in 
podobno, je bil Klemen veliko bolj umirjen in 
molitven. Tudi zato je bil raje na mirnem 
podeželju. Zadnja leta, ko je deloval v 
Farafangani in bil stalno na voljo vsem 
škofovim kapricam, so bila zanj kar pokora.
Ko so ljudje Klemena vprašali, kako dolgo misli 
ostati na Madagaskarju, je vedno odgovoril, 
da dokler mu bo zdravje služilo. Žal je poleti 

leta 2012, ko je bil še na Madagaskarju, prvič 
začutil simptome bolezni ALS, čeprav takrat ni 
posumil, da gre za tako resno bolezen. Na levi 
roki je namreč čutil, da nima več toliko moči, da 
bi stisnil kljukico za obešanje perila. Potem je 
decembra prišel v Slovenijo na redni dopust in 
po opravljenih zdravniških preiskavah konec 
januarja 2013 prejel nič kaj razveseljivo 
diagnozo. Zdravnica mu je rekla, da gre lahko še 
za en mesec na Madagaskar, da pospravi. Po 33 
letih delovanja na Madagaskarju je moral 
potem v enem mesecu spakirati stvari in se 
posloviti od vseh. Domačini kar niso mogli 
verjeti, da obstaja bolezen, ki je še belci ne 
znajo pozdraviti. Škof je bil prepričan, da bo že 
čez dva meseca nazaj, misijonarji pa so jokali. 

Kot nečak sem hvaležen Bogu, da sem imel tako 
dobrega strica. Stricu sem pa izredno hvaležen, 
da me je kar petkrat sprejel k sebi na misijon v 
Vangaindranu in Farafangani. Z veseljem se 
spominjam, koliko smo se tam skupaj 
nasmejali in koliko srečnih ur sem preživel za 
volanom njegovih avtov. Vesel pa sem, da smo 
se v Domu, kljub bolezni, včasih tudi nasmejali.      
   

 Marko Štolcar, nečak g. Klemena

Ga. Frančiška Zupančič ob praznovanju 80. 
letnice.

ZUPANČIČ FRANČIŠKA - FIGOVA 
FRANCA

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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Rojena je bila v Žirovnici očetu Jožetu in mami 
Frančiški. Ima še starejšega brata in sestro, ki 
je že pokojna. Hišo, kjer je živela kot otrok, je 
naredil oče  zdaj bo kmalu stara že sto let, se 
spominja ga. Francka. Imeli so manjšo 
kmetijo, v tistih časih so ji rekli kajža - bili so 
reveži, v primerjavi z gruntarji. Imeli so dva 
prašiča, štiri krave in kokoši in vsi so morali 
trdo delati. Redki so bili trenutki, ko ni bilo 
dela in takrat so se otroci zelo radi potepali po 
vasi in marsikatero ušpičili. Nekoč so mačku 
navezali na rep posodo, da je ropotalo po celi 
vasi. Spet drugič so lovili ”ivre” - tako so rekli 
vevericam. Francka je to zelo rada počela in se 
na široko smeji, ko pravi: ”Na ves glas sem 
vpila in sestra mi je rekla, da sem kot fant, ker 
sem tako spretno lezla po drevju”. Ko so 
veverico ujeli, so jo  potem spustili in ponovno 
lovili. Včasih so tako nagajali, da so jih potem 
doma ”nabili”. 

V nedeljah so hodili k maši na Breznico - v zelo 
lepem spominu ji je ostal takratni župnik Jože 
Klun. V osnovno šolo je prav tako hodila na 
Breznico, njen najljubši predmet je bil 
zgodovina. Želela je nadaljevati šolanje v tej 
smeri, vendar ni bilo denarja. Ponudili so ji, da 
bi se izšolala za frizerko, pa je odklonila, saj je 
bila njena želja postati šivilja ali trgovka. Tudi 
tu ni imela sreče, saj je nikjer niso vzeli za 
vajenko. Tako je po šoli najprej v glavnem 
delala doma, pri šestnajstih letih pa je dobila 
službo v ”fabrki” - tako so vsi rekli jeseniški 
železarni. 

Tam je previjala motorje  še prej pa je morala 
narediti večerno šolo. Delala je v glavnem v 
ženskem kolektivu. Zelo dobro so se razumele 
in šle večkrat tudi skupaj na kakšno zabavo. 
Hodile so k Trebušniku, še danes znani gostilni 
v Žirovnici, kjer je bilo vedno živahno. Francka 
je zelo rada plesala  najraje je imela valček. 

Zelo rada je hodila tudi na veselice, takrat so 
jim rekli mitingi. Najbolj ji je bil všeč ansambel 
Bratje Lužnik iz Sela pri Žirovnici. 

Že zelo mlada je v ”fabrki” spoznala svojega 
bodočega moža Jožeta. Francka v smehu pove, 
da sta  najprej pet let ”plavšala”, preden sta se 
poročila. V zakonu sta bila dobrih trideset let, 
nato je mož zbolel za rakom in umrl. Živela sta v 
Žirovnici, v hiši, ki sta jo zgradila na domačem 
vrtu. Imela sta  hčerki dvojčici. Francka pove, 
da je bil tudi njen oče dvojček, vendar je brat 
umrl. Hčerka Katarina dela v Akroniju in z 
družino živi na Breznici, druga hči Barbara pa 
dela v Elanu in z družino živi v domači hiši.

Ga. Frančiška Zupančič in ga. Marija Ravnik v 
Planšarskem muzeju v Stari Fužini. 

Francka se z veseljem in z veliko humorja 
spominja skupnih izletov in dopustovanj. Ko sta  
bili hčerki še majhni, so vsako leto hodili na 
morje, kasneje so pa, hvala bogu, hodile same. 
Ko jo začudeno vprašam, zakaj tako, se smeji in 
pravi, da ni nikoli rada hodila na morje in tudi 
plavati se ni nikoli naučila. Veliko raje bi hodila 
v hribe, ampak kaj, ko mož ni hotel. On je šel le 
do tja, do koder se je lahko pripeljal z avtom. 
Kljub temu je bila dvakrat na Stolu, na Golici, 
Ajdni in tudi drugih okoliških hribih. Samo na 
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Triglav ji nikoli ni uspelo priti. Njen brat pa je 
bil gori vsako leto. Z možem sta hodila na 
izlete -  najdlje sta bila po Jugoslaviji vse do 
Črne gore. Tudi v Bohinju sta bila veliko - 
največ v Stari Fužini pri Slamnikovi Rezki, ki je 
žena njenega brata. Prav na bratovo poroko jo 
vežejo najlepši spomini  pravi, da zato, ker se ji 
je tako dobro zdelo, da so dobili ”ta mlado”, pa 
še zelo dobro so se razumeli.

Ko se spominja preteklosti, pravi, da ima 
najbolj pretresljiv spomin na 2. svetovno 
vojno, ko so njenega očeta odpeljali žandarji v 
Begunje. Sama je šla za njimi vse do 
žandarmerije, potem pa so jo nagnali domov. 
Oče je ostal tam 11 mesecev, kasneje po vojni 
pa so ga spet poskušali ubiti. Vse to ga je zelo 
zaznamovalo, se zamišljeno spominja.

Ker pa je ravno praznični čas, jo še vprašam, 
kako so včasih praznovali božične praznike. 
Francka pravi, da takrat božič ni bil dela prost 
dan, še dopusta nisi dobil. Morali so sicer v 
službo, ampak doma so se pa držali praznika. 
Postavili so jaslice, smrečice pa ne. Vedno so 
šli k polnočnici, čeprav so njeni svakinji 
miličniki zagrozili, da ne sme hoditi k maši.

Gospa Francka je v našem Domu že dve leti in 
pol. Kmalu po moževi smrti se je začela njena 
bolezen. Vse pogosteje  je padala in se večkrat 
hudo poškodovala. Ker ni več zmogla biti 
doma, je prišla v naš Dom. Tukaj pravi, da ji je 
všeč vse in da se dobro počuti. Čeprav malo 
težje govori, je odlična sogovornica, ki se zelo 
rada tudi pošali. Najbolj od vsega pa si želi 
zdravja in da bi lahko spet hodila.

Zapisala: Bernarda Markelj, fizioterapevtka

G. JANEZ SMUKAVEC: PLANŠAR IN 
SIRAR

Obstajajo zelo različni poklici. Nekateri 
zahtevajo osemurno  sedenje in delo v pisarni, 
spet drugi pa človeka utrudijo, ker mora biti 
večino svojega delovnega časa na nogah. So 
poklici,ki se opravljajo s sodelovanjem z 
drugimi ljudmi: strankami, sodelavci. So pa 
tudi poklici, ki jih je potrebno opravljati 
samostojno. Sama imam zelo lep poklic, ki ga 
rada opravljam. Se pa zgodi, da ob lepem 
sončnem dnevu včasih pogledam iz svoje 
pisarne proti Senožetom in si zaželim, da bi se 
za kakšno uro lahko preselila kam v hribe… 

Planina Velo Polje. 

Naš stanovalec g. Janez Smukavec, je opravljal 
poklic, zaradi katerega se je prav zares preselil v 
hribe. Bil je planšar in sirar na planinah. Takole 
je opisal svoje delo: 

»Najprej sem se moral izučiti za sirarja. Tri leta 
sem se učil v sirarni v Boh. Češnjici, da sem se 
naučil vsega dela. Potem pa sem začel delati. 
Čez leto sem delal po mlekarnah: v Češnjici, v 
Srednji vasi in na Koprivniku. Čez poletje pa 
sem pasel živino na planinah. Pasel sem 
domače krave in krave od drugih kmetov iz 
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Čeprav je bilo takšno delo naporno, čez poletje 
nisem imel prostega dneva, pa sem ga rad 
opravljal. Celo svojo ženo Pavlo sem spoznal na 
planini.  Če bi se še enkrat odločal za poklic, bi 
ponovno izbral planšarstvo.« 

Zapisala: Alenka Zorč, socialna delavka

Janez Rifel, 
dr. med. 

Konec lanskega leta smo v Domu dobili 
zdravnika, Janeza Rifla, dr. med. V Domu smo 
bili spremembe veseli tudi zato, ker ima novi 
zdravnik na voljo več časa za stanovalce. V Dom 
pride ob sredah in ostane celo dopoldne. 
Menim, da je prav, da ga vsi skupaj pobliže 
spoznamo. Zato sem mu namenila nekaj 
vprašanj. 

Kako vas je pot zanesla v Srednjo vas v 
Bohinju?
Septembra lani sem začel delati v Domu Petra 
Uzarja v Tržiču, kjer sem spoznal zdravnico 
Alice Kikel, ki med drugim dežura tudi v ZD 
Bohinj. Novembra mi je rekla, da iščejo 

INTERVJU Z DOMSKIM ZDRAVNIKOM 
JANEZOM RIFLOM, dr. med.
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Podjelja. Skupaj sem imel na skrbi okoli 80 
krav. Od tega jih je bila četrtina molznic. 
Najprej sem bil na Jelju, ko je tam zmanjkalo 
paše, sem krave gnal na Velo polje, potem pa 
spet nazaj na Jelje. 

Planina Jelje.

Na planini je treba trdo delati. Vstajal sem ob 
štirih zjutraj. Najprej sem skupaj »zgnal« 
krave in jih pomolzel. Potem sem delal sir, 
skuto in smetano. To je trajalo celo dopoldne. 
Potem je bilo treba še hlev »uštimat«, 
pogledat ograje okoli planine, če je vse v redu. 
Sir in ostale mlečne izdelke sem prodajal 
obiskovalcem na planini. 

Po hrano sem hodil domov v Podjelje. Kuhal 
sem si sam. Največ sem pojedel »gresa«. Hitro 
se skuha, pa še dober je. Zvečer pa sem rad 
skuhal žgance. Kar zacvrčalo je, ko sem nanje 
vlil mleko. Rad sem si skuhal kavo. Mesa pa 
nisem imel kaj dosti. Razen zaseko, te sem pa v 
življenju veliko pojedel. Kadar sem imel kaj 
časa, sem šel »gobat«. Našel sem veliko 
jurčkov, posebej rad sem pa imel lisičke. 
Zvečer sem hodil spat takoj, ko se je naredil 
mrak. Elektrike ni bilo. V stanu sem imel 
petrolejko, za v hlev pa baterijo. 
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zdravnika, ki bi delal v Domu svetega Martina 
in decembra sem že začel delati v Srednji vasi.

Kje in kako ste preživeli otroštvo?
Doma sem z Vrhpolja pri Kamniku, ki je prva 
vas v Tuhinjski dolini. V otroštvu nisem hodil v 
vrtec, doma me je pazila stara mama, starša 
sta bila takrat še zaposlena. Zime so bile bolj 
mrzle in bolj snežene kot sedaj, tako da smo z 
drugimi otroki iz vasi preživeli veliko časa na 
sankah in smučeh. Poleti smo z družino hodili 
v Novigrad v Istri ali pa v Čateške toplice. V 
Bohinj sem prvič prišel šele po dvajsetem letu, 
ko sva s punco, sedanjo ženo, šla na tridnevni 
planinski izlet iz Mojstrane, čez Triglav in po 
Dolini Triglavskih jezer čez Komarčo v Bohinj.

Kaj je botrovalo vaši odločitvi za poklic 
zdravnika?
V osnovni šoli sem bil odličen učenec in tudi v 
srednji šoli sem bil zelo dober pri matematiki 
in naravoslovnih predmetih. Tako sem se 
odločal med študijem matematike in 
medicine. Ko sem se na koncu odločil za 
medicino, mi je stara mama rekla, da to pa ne 
bo dobro, ker se bom moral celo življenje učiti. 
Ker pa sem rad hodil v šolo, mi je bilo to še 
najmanjši problem. Za študij medicine se 
nisem odločil samo zato, ker bi rad pomagal 
ljudem. Mislim, da vsak človek v svojem 
poklicu, ki ga dobro in z ljubeznijo opravlja, 
pomaga ljudem, ne glede na to ali je čistilka, 
kuharica, medicinska sestra, učiteljica ali pa 
zdravnik. Moja starša Rozka in Ivan sta delala v 
tekstilni tovarni Svilanit v Kamniku. Mama je 
bila tkalka, oče pa skladiščnik. Naredila sta 
veliko dobrega pri svojem delu.

V našem Domu delate en dan v tednu. Kje pa 
še opravljate svoje delo? 
Spomladi leta 2013 sem naredil specializacijo 
iz družinske medicine in uspešno zagovarjal 

doktorat na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 
Marca 2013 sem začel delati v Splošni 
ambulanti Komenda, kjer delam samo ob 
četrtkih dopoldne. V ambulanti v Komendi bi 
rad delal več ampak ne morem, ker ima vodja 
ambulante, doktor Klančič, samo 1.2 koncesije. 
Ob torkih vodim eno skupino vaj študentov 6. 
letnika na Medicinski fakulteti v Ljubljani pri 
predmetu Družinska medicina. Ob ponedeljkih 
in petkih občasno delam v ambulanti Doma 
Petra Uzarja v Tržiču ali pa v urgentni ambulanti 
v Zdravstvenem domu v Kamniku. V Kamniku 
tudi dežuram tri do petkrat na mesec. Ob 
torkih popoldne pa imam v prostorih 
iskreni.net na Nazorjevi ulici v Ljubljani 
svetovanje Napro tehnologije. Pri Napro 
tehnologiji se večinoma ukvarjam z naravnim 
zdravljenjem neplodnosti. V letu 2014 sem 
vsak mesec o NaPro tehnologiji pisal v Naši 
Družini, prilogi katoliškega tednika Družina. Na 
vsake štiri do pet tednov pa tudi odgovarjam na 
zdravstvena vprašanja v Družini.

Žena in otroci.

Kakšni so vaši prvi vtisi o našem Domu?
Dom svetega Martina je nov, svetel, 
uporabljenega je veliko lesa. Prva stvar, ki jo 
opaziš, ko vstopiš v Dom, je krušna peč v avli, 
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kar izredno pripomore k občutku topline in 
domačnosti. Osebje doma je prijazno in kljub 
obilici dela lahko nameni svoj čas pogovoru, 
pozdravu, nasmehu. Ker v Domu ni veliko 
stanovalcev, sem dobil občutek, da vsi skupaj 
živite kot ena velika družina. Vesel sem, da 
sem tudi jaz lahko postal del te družine in da 
ste me lepo sprejeli medse. V Domu svetega 
Martina se je tudi prvič zgodilo, da v 
ambulanti, kjer delam, na steni visi križ in med 
delom lahko poslušam radio Ognjišče.

Kje živite? Ali imate družino? Otroke?
Po poroki leta 2003 sva z ženo Lucijo živela v 
najemniškem stanovanju v Ljubljani, leta 
2006 pa sva se skupaj s prvorojenko Nežo 
preselila v hišo mojih staršev na Vrhpolju pri 
Kamniku. V prvem nadstropju družinske hiše 
smo si uredili stanovanje, v pritličju pa so živeli 
moja starša in mlajši brat. Naslednje leto je 
umrl moj oče, čez en mesec pa se je rodil sin 
Anže. Kasneje sta se rodila še Gašper in Ana, 
julija letos pa z Lucijo pričakujeva petega 
otroka. Ko se je pred nekaj leti nazaj domov 
priselil starejši brat Andrej, nas je par let v hiši 
živelo devet. Ko se je lansko leto mlajši brat 
poročil in odselil, smo bratovo sobo hitro 
prebelili in montirali nove omare in pograd in 
sta se v bivšo bratovo sobo preselili Neža in 
Ana. Prej so vsi štirje otroci spali v eni sobi. 
Tako je naša hiša v zadnjih letih vedno polna, 
vedno je kdo doma. Otrokom ni treba biti v 
popoldanskem podaljšanem bivanju v šoli, 
ampak lahko pridejo po pouku domov, kjer jih 
pričaka mama Rozka ali pa Lucija, ki je 
prevajalka in dela doma. Otrokom pa tudi ni 
bila nikoli težava, da se malo bolj stiskamo. 
Poleti med počitnicami so večino noči prespali 
vsi štirje v eni sobi. Nekaj noči so spali v 
fantovski sobi, potem so se vsi skupaj preselili 
v dekliško sobo in potem spet nazaj. 
Fantovska soba je večja od dekliške in sedaj ne 

vemo, ali bo peti otrok fantek ali punčka. Vsi 
navijajo, da bi bil fantek, ker se jim potem ne bo 
treba seliti.

Kaj počnete v prostem času? Igrate na kakšen 
inštrument?

Skupaj z ženo plešeta pri folklori.

Z ženo in otroki zelo radi hodimo v hribe. Lani 
smo prvič naredili visokogorske ture, takrat 
petletni Gašper se je sam povzpel na 
Grintovec, najvišji vrh Kamniških Alp. Letos 
smo tri dni spali na Korošici in osvojili Planjavo 
in Ojstrico. Z Lucijo sva člana Folklorne skupine 
Kamnik in vsako sredo hodiva na vaje, skoraj 
vsak mesec imamo tudi kakšen nastop. Zadnji 
nastop je bil na silvestrovanju v Domu 
upokojencev Kamnik, kjer smo tudi praznovali 
stoletnico ene varovanke. Z ženo sva člana 
Skupnosti Emanuel, ki je katoliška laiška 
skupnost, kjer v veselju živimo vero z brati in 
sestrami in oznanjamo evangelij tudi vsem 
ljudem okrog nas. Inštrumenta ne igram, edini 
inštrumenti, na katere se spoznam, so kirurški 
inštrumenti: skalpeli, škarje, pincete in igle.

Kje in kako ste preživeli praznike?
Za praznike smo bili doma, vmes sem bil samo 
enkrat dežuren. Zelo nas je razveselil sneg, tako 
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da so se otroci lahko sankali na hribu za hišo. 
Po novem letu smo šli gledat lučke v Ljubljano 
in žive jaslice na ljubljanski grad. Lani med 
zimskimi šolskimi počitnicami smo šli potovat 
po Italiji. Nekaj dni smo spali v starem 
opuščenem župnišču na obrobju Firenc, po 
dolgem in počez smo prekrižarili Firence, 
ogledat smo si šli poševni stolp v Pisi. Za en 
dan smo šli v Rim, kjer smo se med drugim 
tudi peš povzpeli na kupolo cerkve svetega 
Petra v Vatikanu. Letos pa med zimskimi 
počitnicami načrtujemo izlet v Pariz.  

Alenka Zorč, socialna delavka

Zvone Klavora 

Zvone, nam zaupaš, kakšna je bila tvoja pot 
do zdravstvenega tehnika v Domu? 
Ko sem naredil Srednjo zdravstveno šolo na 
Jesenicah, je bilo ravno takšno obdobje, kot je 
pa sedaj. Obdobje krize, ko se v zdravstvu ni 
zaposlovalo. Zato takrat, kljub temu da sem bil 
štipendist Univerzitetnega rehabilitacijskega 
inštituta RS, imenovanega tudi Soča, nisem 
dobil rednega dela. Da bi vsaj nekaj zaslužil, 
sem pričel pomagati stricu, ki je imel v 
Ljubljani obrt. Vgrajeval je prezračevalne 
naprave. Iz te pomoči je potem nastala kar 

INTERVJU Z ZAPOSLENIM: ZVONE 
KLAVORA

služba. Več let sem delal pri njem. Ko pa se je 
gradil Zavod sv. Martina, me je prejšnji župnik 
g. Jagodic nagovoril, da oddam prošnjo za delo. 
To sem res naredil in tako postal negovalec v 
Domu. Po treh letih je nastopila priložnost, da 
pričnem delati kot zdravstveni tehnik in tako 
sem sedaj že tri leta zdravstveni tehnik. 

Kakšno je tvoje delo? Kaj vse dela zdravstveni 
tehnik v Domu? 
To delo poteka v treh izmenah vse dni v letu, 
tudi ob nedeljah in praznikih. Zjutraj najprej 
skupaj z ostalo ekipo opravimo zdravstveno 
nego, stanovalcem pomagamo vstati iz 
postelje in jih pripravimo na zajtrk. Zdravstveni 
tehniki razdelimo hrano stanovalcem, 
nekatere hranimo, drugim pomagamo pri 
hranjenju. Stanovalcem razdelimo zdravila, po 
navodilih zdravnika jim merimo vitalne 
funkcije. Stanovalcem pomagamo pri njihovih 
aktivnostih, odzovemo se klicem na sobne 
zvončke. Nepokretne stanovalce kopljemo, 
pokretnim pa pomagamo pri kopanju. Del 
našega dela je tudi pisanje raporta in raznih 
evidenc. To delo je »nujno zlo«, ki ga je ravno 
tako treba opraviti. Veliko je aktivnosti, ki so za 
zdravega človeka samoumevne, stanovalci v 
Domu pa potrebujejo pomoč, da jih opravijo 
(npr. uporaba stranišča, vstajanje iz postelje, 
hoja s hojico…). Za takšno pomoč smo jim na 
voljo v Domu.  

Kje in kako si preživel svoje otroštvo? 
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Najprej sem z očetom in mamo živel v Stari 
Fužini. Oče mi je umrl, ko sem bil star 6 let in 
kasneje sva se z mamo preselila v Srednjo vas 
v Bohinju. Ko sem šel v srednjo šolo, pa sem 
živel na Jesenicah pri teti. Spomnim se, da 
sem se kot otrok veliko vozil s kolesom in že 
takrat z veseljem hodil po hribih. 

S čim se rad ukvarjaš v svojem prostem času? 
Najrajši hodim v hribe. Uživam, kadar sem v 
svoji koči na Uskovnici. Imam pa tudi manjšo 
kmetijo, skrbim za koze, poleti kosim travo. 
Kmetija, tudi če je majhna, človeku vzame kar 
nekaj časa. 

Kaj ti polepša dan? 
To je pa odvisno do situacije, včasih je dovolj 
že lep nasmeh na sočlovekovem obrazu ali pa 
lep sončni vzhod ali pa to, da zgodaj zjutraj 
zagledam srnico, ki se pase na travniku. 

Če se spomniš na svoje počitnice, kateri lepo 
preživeti dopust ti pride najprej na misel? 
Najlepše počitnice in dopuste sem preživel pri 
svojem stricu v Starem trgu pri Ložu. Stric je bil 
lovski čuvaj in večkrat sem šel z njim naokrog. 
Ali pa sva lovila ribe v Cerkniškem jezeru. 

Ali je kje kakšen kraj, kjer še nisi bil, pa bi ga 
rad videl? 
Ko sem bil mlajši, sem veliko hodil naokrog. 
Tako sem si ogledal Švico, Nemčijo, za en 
teden sem šel na štop po Italiji. V žepu sem 

imel deset takratnih mark in s tem sem se prav 
dobro preživel. Danes pa me je ta želja po 
raziskovanju že malo minila. 

Pa še malo za hec. Predstavljaj si, da bi ti dobra 
vila uresničila tri želje. Kaj bi si zaželel? 
Zaželel bi si zdravja. Mislim, da več želja, kot 
imaš, bolj te utesnujejo. 

Kako si preživel božične in novoletne 
praznike? 
Božič sem preživel v krogu družine, na obisk so 
prišli sorodniki z Dolenjske, skupaj z njimi smo 
šli malo naokrog po hribih. Na štefanovo pa 
sem bil v službi. 
Na silvestrovo sem popoldne v službi, po službi 
pa imam namen iti malo naokrog, če bo šlo do 
Rudnega polja ali pa do Konjšce… 

Hvala, ker si si vzel čas za pogovor. Tako smo 
lahko zdravstvenega tehnika Zvoneta, ki ga 
stanovalci velikokrat pohvalijo, da je prijazen 
in ustrežljiv, lahko bolje spoznali. V letošnjem 
letu ti želim vse dobro in veliko obiskov po 
hribih.  

Alenka Zorč, socialna delavka

Sobo ge. Marinke Jerala krasijo številne rože.

SOBA, KJER JE POLNO ZELENJA IN 
CVETJA
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V našem Domu obstaja soba, kjer te pričaka 
ob pogledu skozi okno očarljiv razgled na 
okoliške hribe in gore, v sobi pa množica 
zelenja in cvetja. 

Pod oknom se bahavo razkazuje prekrasno 
drevo življenja. Na mizi pa med dvema 
prelepima lončnicama kraljuje adventni 
venček, ki nas opominja, da smo v 
pričakovanju božiča in novega leta.

Gospa Marinka Jerala je stanovalka te lepe in 
žive sobe. Sama zaradi bolezni ne more 
povedati kaj dosti o svojih rožicah, se pa vidi, 
da se ob njih dobro počuti. Za zelenje 
poskrbita njeni skrbni hčerki Nada in Anita.

Že v gospejini življenjski zgodbi je zapisano, da 
se je predajala skrbi za rože, večino jih je sama 
vzgojila in prezimila. Da se vse to prenaša iz 
roda v rod, nam dokazujejo fotografije 
domače hiše, ki so nalepljene na omare. Hiša 
se iz obilice cvetja skoraj ne vidi. Z oken in 
balkonov visijo gorenjski nageljni, bršlinke, 
zvončnice. Opazimo lahko vodenke, 
pelargonije in celo vrsto drugega cvetja, ki mu 
niti ne poznam imena. Zelo zanimiva je 
fotografija, na kateri je velik zajec iz samih rož. 

Fotografije popestrijo sobo in jo spremenijo v 
dom. 

Gospa ima tudi vnuke, dva sta ravno tako na 
fotografijah na omari, ob sebi imata mucka in 
kuža.

Lahko povem, da se tudi jaz v sobi vedno dobro 
počutim. To ni samo bolniška soba, je dom. Je 
prostor, kjer se gospa Marinka dobro počuti. 
Vsa pohvala njenim skrbnim svojcem. 

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

Gospe pri izdelavi venčkov. 

Še okrasimo jih, pa bo. 

IZDELAVA VENČKOV V NAŠEM DOMU
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V petek, 28. novembra, smo imeli delavnico 
izdelovanja adventnih venčkov. Nekaj 
zaposlenih nas je skupaj s stanovalci izdelalo 
približno 30 venčkov. Večina je bila namiznih, 
nekaj pa jih je bilo za na vrata. Po končani 
izdelavi smo venčke razstavili v avli našega 
Doma. Venčke je bilo možno odnesti domov 
za manjši prostovoljni prispevek.
Nekaj venčkov pa smo razporedili po hiši in se 
tako pričeli pripravljati na prihajajoče 
praznike.

                                                                                          
Saša Urh, delovna inštruktorica in 

animatorka

3 .  d e c e m b r a  s e  
spominjamo rojstva 
slovenskega pesnika dr. 
Franceta Prešerna. V 
D o m u  s m o  z a t o  
organizirali ogled enote 
Gorenjskega muzeja  
Planšarski muzej  v Stari 
Fužini. Muzej sta si 

ogledali stanovalki na invalidskem vozičku. 
Gospa Frančiška in gospa Marija sta bili prvič v 
Planšarskem muzeju. Obema se je zdel muzej 
zelo zanimiv. 

Planšarski muzej v stari Fužini, ki je bil odprt 
leta 1971 in nato leta 1990 vsebinsko 
preurejen in dopolnjen, se nahaja v opuščeni 
vaški sirarni. Leta 1883 je bila v Stari Fužini v 
Bohinju namreč zgrajena sirarna, v kateri so še 
do leta 1967 izdelovali sir in kjer so sirarski 
mojstri v poletnem času skrbeli za velike hlebe 
sira, ki so jih nosači vsak teden prinašali s 
planin.

TA VESELI DAN KULTURE V SLOVENIJI

V muzeju je ohranjena prvotna sirarska 
delavnica z velikima vzidanima sirarskima 
kotloma in prešo za oblikovanje hlebov sira. 
Razstavljeno je originalno sirarsko orodje in 
pribor ter predmeti, ki so jih uporabljali 
planšarji pri svojem delu v planini. Na ogled je 
tudi lesen planšarski stan z notranjo opremo s 
planine Zajamniki iz leta 1849.

V Planšarskem muzeju v Stari Fužini.

V avtentičnem okolju je s predmeti ter 
fotografskim in dokumentarnim gradivom 
prikazana zgodovina planšarstva v Bohinju, 
življenje planšarjev, sirarna in sirarsko delo v 
planinah, transport v dolino, značilna 
bohinjska planšarska naselja in planšarske 
zgradbe.

Hvala vodji muzejev v Bohinju ge. Anji Poštrak 
in oskrbnici ge. Mojci Taler, da sta  nam 
omogočili ogled.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka
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OBISK SV. MIKLAVŽA V DOMU

Sv. Miklavž s spremstvom.

Kot že vsa leta do sedaj je sv. Miklavž obiskal 
tudi naš Dom. Njegovo spremstvo je bilo 
številno. Najprej sta se pripodila dva nagajiva, 
drobna parkeljna, ki sta neutrudno tekala 
okrog in rožljala z verigami. Čez nekaj časa so 
prišli še štirje angeli. Vsi svetlolasi, v belih 
dolgih oblekah, malo bolj okroglih postav in z 
očali so izžarevali prav posebno energijo. S 
svojo pesmico, ki jo je posebej za to priložnost 
spesnila naša Mojca, pa so nas pošteno 
nasmejali. Med petjem se jim je pridružil še sv. 
Miklavž. Vse prisotne je prav prijazno 
pozdravil in nagovoril. Nagajiva parkeljna sta 
si medtem drznila darila celo ukrasti in 
odpeljati. Angeli so parkeljna skupaj z darili 
našli. Zaradi varnosti so ju privezali na voz kar z 
njihovimi verigami. 

No, na koncu se je vse dobro izteklo: sv. 
Miklavž je vsakemu stanovalcu izročil darilo, 
med obdarovanjem je g. direktor igral na 
harmoniko, angeli in parkeljni so plesali. Po 
končanem obdarovanju vseh tistih, ki so sv. 

Miklavža dočakali v avli, je skupaj z angelčki 
obiskal in razveselil tudi stanovalce, ki so ostali 
po sobah. Sv. Miklavž je v spremstvu angelov še 
pomahal v slovo in obljubil, da drugo leto spet 
pride.

Nagajiva parkeljna sta odpeljala voz z darili. 

Sv. Miklavž si je vzel čas za stanovalce. 

Na obrazih vseh stanovalcev je bilo čutiti srečo, 
zadovoljstvo in lesk v očeh, saj so se z obiskom 
sv. Miklavža vrnili stari spomini na njihovo 
otroštvo. 

Janja Hodnik, tajnica
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OKRAŠEVANJE PRED PRAZNIKI

Po 15. decembru smo zaposleni polepšali   
prostore Doma in s tem naredili nekaj  
prazničnega vzdušja v hiši. Po čajnih kuhinjah, 
v jedilnici in v avli smo obesili zvončke in 
snežinke, katere so s pomočjo Jane, Petre in 
Maje izdelali stanovalci na varovanem 
oddelku. Pri izdelavi snežink so pomagali tudi 
otroci iz Podmladka Rdečega križa, pod 
vodstvom učiteljice Mihele Odar. V avli in 
čajnih kuhinjah smo postavili smrečice, hišnik 
Andrej pa je z lučkami polepšal zunanjost 
našega Doma.

Pod drevešček smo postavili vse prispele 
vizitke z lepimi željami. Svoje želje so povedali 
tudi stanovalci. 

Zaposleni smo se v času praznikov  potrudili, da 
bi stanovalci praznike preživeli čim prijetneje, 
četudi jih ne preživljajo doma. Za piko na i, pa 
nas je 27. decembra presenetil sneg in odel 
naravo v bela oblačila ter pripomogel k 
pravemu prazničnemu vzdušju.

Saša Urh, delovna inštruktorica in animatorka

Na silvestrovo nas vsako leto obiščejo srenjski 
otepovci. To so fantje, stari od 17 do 20 let, ki se 
zamaskirajo in od hiše do hiše voščijo srečno in 
zdravo novo leto (srečn'ga pa zdrav'ga)
Čakali smo jih zbrani ob topli kmečki peči, zunaj 
je padal sneg, bilo je prav pravljično… 
Ura je odbila tri popoldan in že se je zunaj 
zaslišala harmonika. 
Vsakemu od zbranih so stisnili roko, 
harmonikar je zaigral nekaj viž in veselo so odšli 
dalje po vasi, saj jih je čakalo še veliko hiš.

Srenjski otepovci na obisku. 

Maja Grm, srednja medicinska sestra

OBISK SRENJSKIH OTEPOVCEV
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TAKO SMO PRAZNOVALI VČASIH 

Tako pa sta o božično novoletnih praznikih 
obujali spomine  naši stanovalki.
Bili smo doma, pravi Marija Gregorič. Bilo je 
veliko snega, vse je bilo pomrznjeno. Tudi 
takrat so hodili otepovci, šeme smo jim rekli. K 
nam so prišli bolj v poznih večernih urah. 
Počakali smo, da je ura odbila polnoč, nato pa 
smo šli spat.

Ga. Marija Markež in ga. Marija Gregorič 

Štalco smo naredili na sveti večer, pa 
drevešček tudi, nato pa smo pometali iglice 
vse do svečnice, v smehu pripoveduje, saj 
takrat ni bilo umetnih, je bilo treba v gozd po 
»ta prave«.
Marica Markež pa pravi, da so delali samo 
jaslice, dreveščka pa ne. Za Spodnjo dolino se 
ne spomni, da bi kdaj hodili otepovci po vasi. 
Najlepše je bilo, ko je po hiši zadišal kruh iz 
peči.  

Maja Grm, srednja medicinska sestra

KOLEDOVANJE NA GORJUŠAH

KAJ NOVEGA NAM OLAJŠUJE DELO IN 
DVIGA KVALITETO ZDRAVSTVENO-

NEGOVALNE OSKRBE?

Ivanka Zorč se spominja, 
kako so včasih fantje 
koledovali na Gorjušah. 
Na silvestrovo zvečer so 
se skupaj zbrali mladi 
vaški fantje, vmes so imeli 
harmonikarja in šli od hiše 
do hiše. Pri vsaki hiši so 
zape l i  pesem.  H išn i  

gospodar pa jim je dal darilo. Za darilo so dobili 
klobaso, potico ali denar. Ga. Ivanka se spomni, 
da je njena mama vedno spekla še eno okroglo 
potico za kolednike. Koledniki so obiskali čisto 
vse hiše v vasi. Bila bi huda zamera, če bi katero 
od hiš zgrešili. Se je pa koledovanje zavleklo 
pozno v noč, pri hiši so jih gospodarji budni 
čakali tudi do dveh, treh zjutraj. 
Na novega leta dan pa so se fantje zbrali v 
gostilni. Takrat je bila na Gorjušah gostilna, ki 
se ji je reklo »Pri Potarju«. Vsak fant je s seboj 
pripeljal še punco. Pri Potarju so jim skuhali in 
pripravili podarjeno hrano. Podarjeni denar pa 
so dali za pijačo. Tako so potem imeli veselico. 
Ga. Ivanka še pove, da je bilo tako včasih. Danes 
koledovanja na Gorjušah ni več. Meni, da je 
bilo včasih drugače, takrat ni bilo drugega, 
danes pa je koledovanje zamenjala televizija. 

Alenka Zorč, socialna delavka

Vsi, ki bivate v našem Domu ali pa imate v njem 
svojca, se najbrž zavedate, da je skrb za 
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starostnika ali težkega bolnika naporna; 
velikokrat potrebujemo tudi negovalne 
pripomočke, s katerimi si pomagamo pri 
oskrbi.
V našem Domu redno skrbimo za vzdrževanje 
pripomočkov, naše sile pa so usmerjene tudi v 
to, da se vsako leto kupi kak nov pripomoček.
V letu 2014 smo tako pridobili 3 pomembne 
pripomočke: električno dvigalo za dviganje 
nepomičnih stanovalcev, defibrilator in 
aparat za pregled urina.

Električno sobno dvigalo. 

Ta pripomoček nam pomaga pri premeščanju 
nepomičnih stanovalcev iz postelje na 
invalidski voziček in nazaj v posteljo. Z njim pa 
bi si lahko pomagali tudi ob padcu stanovalca, 
ki je pretežak, da ga dvignemo na roke.  Aparat 
ima baterijo, ki se polni v električnem 
omrežju, mreža se lahko normalno pere v 
pralnem stroju. Dvigne do 150 kg.

Električno dvigalo:

Defibrilator: 
Ne pogosto, se pa lahko zgodi, da tudi v Domu 
pride do kritične situacije, ko je potrebno 
izvajati temeljne postopke oživljanja 
(reanimacija). Tu niso mišljeni samo stanovalci, 
ampak se lahko zgodi nesreča tudi pri svojcih 
ali ostalih obiskovalcih, izvzeti niso niti 
zaposleni. V ta namen smo v letu 2014 srednje 
medicinske sestre in bolničarji negovalci na 
tečaju obnovili znanje o reanimaciji. 

Defibrilator. 

Ker pa je najpomembnejši aparat ob takem 
dogodku defibrilator, smo zelo veseli, da ga 
imamo. Aparat je enostaven za uporabo, z njim 
lahko rokuje vsak laik. Nahaja se v domski 
ambulanti, v primeru, da se ga potrebuje v vasi, 
ga bomo rade volje posodili. Opremljen je z 
zvočnimi signali, vodenje čez celoten postopek 
oživljanja je v slovenskem jeziku.

Janja Duh, vodja zdravstvene nege
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VITAMINI IN MINERALI ZA POPOLNO 
PODPORO NAŠEMU TELESU 

Hrana vsebuje snovi, ki nas varujejo pred 
boleznimi. Tem snovem pravimo zaščitne 
snovi, med katere spadajo vitamini in 
minerali. Posebno vlogo pa imajo še med 
prehladnimi obolenji, saj z njimi vplivamo na 
obrambne sposobnosti telesa. 

Če skrbimo za svoje zdravje, torej če smo 
telesno dejavni in upoštevamo pravila 
uravnotežene prehrane, pripomoremo k 
našemu dobremu počutju. Prav na počutje pa 
vpliva tudi ravnovesje vitaminov in mineralov. 
Pomanjkanje vitaminov lahko povzroči 
utrujenost, manjšo zbranost, pomanjkanje 
energije in brezvoljnost. 

Janja Duh pripravlja vitaminski napitek za 
stanovalce.

Da zadostimo dnevni potrebi po vitaminih, 
moramo zaužiti minimalno 400 gramov 

svežega sadja in zelenjave. Človeško telo nujno 
potrebuje 13 vitaminov, ki so razdeljeni v dve 
skupini: 

vitamini, topni v maščobah, kamor 
spadajo A, D, E in K, 

vitamini, topni v vodi, kamor spada 
vitamin C in vitamini skupine B. 

V telesu imamo tudi 80 mineralov, ki jih prav 
tako kot večino vitaminov ne moremo 
ustvarjati, temveč jih v telo vnašamo s hrano, 
vodo in zdravili. Minerali imajo pomembno 
vlogo pri delovanju encimov, hormonov in 
vitaminov ter pri gradnji kosti in zob.

Med najpomembnejše minerale prištevamo 
železo, cink, magnezij, selen, kalcij in kalij, 
pomembni pa so seveda tudi preostali. 
Pomanjkanje določenega minerala v telesu 
opazimo ob simptomih, kot so pomanjkanje 
energije, krhke in oslabljene kosti, hladne roke 
in noge, slabša koncentracija, glavoboli, 
bolečine v mišicah, nespečnost, prezgodnje 
staranje ipd.

Železo je odgovoren mineral za tvorbo 
hemoglobina, nekaterih encimov ter 
presnovo vitamina B. Telo oskrbuje s 
kisikom.

Skrbijo za presnovo ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin, dajejo nam energijo in 
elan, obnavljajo celice ter organizem. 

Pomembni so tudi pri obrambi organizma pred 
škodljivimi učinki prostih radikalov.

Predvsem v prehodnih obdobjih, kot sta 
pomlad in jesen, moramo zaužiti zadostno 
količino vitaminov in mineralov, saj je naš 
organizem bolj občutljiv in dojemljiv za 
imunska neravnovesja.

Vloga mineralov v telesu:
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Cink je pomemben za odpornost in 
delovanje imunskega sistema.

Magnezij uravnava živčne funkcije in 
mišično krčenje.

Selen spodbuja presnovo in telo varuje 
pred škodljivimi učinki prostih radikalov.

Kalcij pripomore h gradnji kosti in zob.

Kalij sodeluje pri prenosu živčnih impulzov 
in nadzoru mišičnega delovanja.

1. Poskrbite za uravnoteženo prehrano, ki bo 
bogata tudi z vitamini in minerali, in jo 
razporedite v pet obrokov. 

2. Poskrbite za redno telesno vadbo in se 
gibajte na svežem zraku - oboje je enako 
pomembno tudi v zimskem času, saj tako 
pozimi utrjujemo telo. 

3. Izogibajte se prekomernemu uživanju 
alkohola in kajenju. 

Povzeto iz: www.aktivni.si/zdravje
Polanc Monika, vodja tima

Na obisku pri Heleni Smukavec. 

Upoštevajte, da sami izbirate pot do dobrega 
počutja! 

IZLET NA KOPRIVNIK

V četrtek, 2.10.2014, smo se odpravili na 
Koprivnik, na obisk k Heleni Smukavec, javni 
delavki v Domu. Že zjutraj je kazalo, da nas čaka 
lep dan. Na pot smo krenili po zajtrku. Devet 
stanovalcev in dve spremljevalki smo se 
odpeljali proti Koprivniku. Do tja smo prevozili 
kar nekaj ovinkov. Helenina hiša je čisto na vrhu 
Koprivnika. Ko smo prispeli, se nam je zdelo kot 
v pravljici. Sredi travnika ob gozdu je stala 
luštna hiška  obdana s polno rožami. Helena 
ima čisto vse rože, zdi se nama, da vse vrste, kar 
sploh obstajajo. Res je bilo lepo videti vso to 
naravo in lepoto rož. 
Tam sta nas sprejela Helena in njen mož Janez. 
Janez nam je zaigral na rog. Potem sta nam 
razkazala okolico in hiško. Skrbita za pujska, 
putke ter dva kužka. 

Bili smo dobro postreženi.

Na okrepčilo smo se odpravili v notranjost hiše, 
saj je zunaj pihalo. Da se ne bi prehladili, smo za 
aperitiv bili postreženi z zelo dobrim domačim 
»jegermajstrom«. Potem smo se okrepčali s 
kruhki, obloženimi z zaseko ter domačo 
klobaso. Posladkali smo se z domačo jabolčno 
pito in piškoti. Ni manjkal niti čaj, narejen iz 
nabranih zdravilnih rožic. Ob hrani in pijači smo 
se dodobra razgovorili ter se nasmejali. 
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Čas je hitro mineval, zato smo se Heleni za 
njeno gostoljubje lepo zahvalili in se odpravili 
naprej do Pokljuke, kjer smo si ogledali še 
Športni center ter vojašnico. Marsikdo od nas 
je bil tam prvič. 
Domov smo se vrnili na pozno kosilo. Bili smo 
utrujeni a zadovoljni, da smo imeli priložnost 
preživeti dan v dobri družbi in prijetnem 
okolju. Heleni se lepo zahvaljujemo, da nas je 
povabila v svojo sredo. 

Jožefa Vrtačnik in Barbara Thaler, stanovalka

Simbioza pomeni vsakoletno vseslovensko 
medgeneracijsko druženje starih in mladih. 
Pričela se je leta 2011 in do sedaj uspela 
vključiti zavidljivo število ljudi (20.000) v 
medgeneracijsko učenje računalništva. 

Balinanje s stanovalci in osnovnošolci. 

Letos so jo snovalci poimenovali Simbioza 
giba in namenili skupnemu druženju starih in 
mladih ob raznih športih. Akcija je potekala v 
sredini oktobra 2014. 
V akcijo se je vključila tudi Osnovna šola dr. 
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, 
podružnica v Srednji vasi. Skupaj z učiteljicami 

SIMBIOZA GIBA
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smo zasnovali športne igre, na katerih so se 
med seboj pomerili naši stanovalci in učenci 
prvih treh razredov. 
V lepem in toplem oktobrskem vremenu so na 
zunanjem domskem dvorišču balinali, kegljali 
in se pomerili v prstometu. Kljub zelo dobremu 
navijaškemu moštvu, sestavljenemu iz 
stanovalcev, ki niso aktivno sodelovali v igrah, 
so učenci v vseh disciplinah zmagali. 
Za nameček so naši stanovalci učencem 
pokazali, kako poteka njihova vsakodnevna 
skupna telovadba. Učenci so lahko videli, da ni 
kar tako in da se človek ob takšni telovadbi 
dobro razgiba ter si krepi mišice. 
Ker smo se eni in drugi ob igranju zelo zabavali, 
smo se dogovorili, da bomo čez leto vadili, 
naslednje leto pa se bomo ponovno pomerili v 
igrah. 

Alenka Zorč, socialna delavka

V torek, 23. septembra 2014, smo se v jutranjih 
urah odpravili na celodnevni izlet. Pot nas je 
peljala z Gorenjske proti Notranjski. 
Najprej smo se ustavili v Postojni in si ogledali 
Zavod Talita Kum. Zavod šteje 42 stanovalcev in 
je eden najmanjših v Sloveniji. Ustanovitelj je 
Družina Kristusa Odrešenika. Prijazno nas je 
sprejela direktorica zavoda ga. Marjana 
Mihelčič Bizjak. 
Povedala nam je, kako se je zavod razvijal od 
nastanka do danes. Najprej je bil materinski 
dom, namenjen materam in ženam v stiski. 
Kasneje se je pokazala večja potreba za pomoč 
starostnikom. V letu 2004 je nekaj časa deloval 
kot medgeneracijsko sožitje treh generacij. 
Danes jim je pa cilj pomagati ljudem, ki zaradi 
najrazličnejših težav potrebujejo pomoč 
drugih.

STROKOVNA EKSKURZIJA
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Njihovo vodilo je evangelij, ki se zavzema za 
kvaliteto življenja v zadnjih trenutkih. 
Ogledali smo si prostore, ki so majhni in vsak 
najmanjši kotiček je do potankosti zapolnjen. 
Kasneje smo zaključili obisk v zavodu še v 
prelepi kapeli, ki nas je navdušila s čudovitimi 
orglami. Ura je hitro minevala in odpravili smo 
se proti Ilirski Bistrici. 

V Kapeli Zavoda Talita Kum. 

Peljali smo se čez Knežak. 
V Ilirski Bistrici smo se povzpeli na vrh, na 
katerem se je odprl prelep panoramski pogled 
na pokrajino. Tam smo obiskali Dom starejših 
občanov Ilirska Bistrica. 
Dom je eden največjih v Sloveniji in šteje 240 
stanovalcev. Imajo dementni oddelek, 
psihiatrični oddelek, negovalni oddelek in za 
oddelek za težje bolnike. Zgrajen je v dveh 
delih.
Dom je odprl vrata leta 1991. Zaposlenih je 
115 delavcev, ki skrbijo za želje in potrebe 
stanovalcev. Njihova vizija je ohranitev 
dostojanstva in dobro počutje stanovalcev. 
V Domu deluje več programov: društvo 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, društvo 
Jesen in Spominčica, skupina za samopomoč 
bolnikom z rakom…

Po kosilu smo si ogledali Samostan šolskih 
sester De Notre Dame hčere blažene matere 
Terezije Jezusove Gerhandinger. Tam smo imeli 
tudi sveto mašo, ki jo je daroval tamkajšnji 
župnik g. Stanko Fajdiga.                        
Sestra Štefka Bizjak nam je predstavila 
delovanje samostana. V njem delujeta 2 
oddelka vrtca in duhovne vaje. Imajo 23 sob, 2 
dvorani,  kapelo in čudovit vrt pred 
samostanom.
Vrtec otrokom zagotavlja celodnevni program 
predšolske vzgoje po sprejetem kurikulumu. To 
je nacionalni dokument in je strokovna podlaga 
za izvajanje vzgoje. 
Še nekaj o sestrah. Kongregacija šolskih sester 
De Notre Dame je zaživela leta 1833 na 
Bavarskem, ko je Karolina Gerhandinger začela 
redovno življenje. Namen ustanove je bil isti 
kot danes  vzgoja. Šolske sestre ali notredamke 
delujejo v 34 deželah po svetu. 
V Slovenijo so prišle leta 1886 v Šmihel pri 
Novem mestu, 1943. leta pa tudi v Ilirsko 
Bistrico. Prve sestre iz goriškega samostana so 
leta 1935 dobile tudi dovoljenje za ustanovitev 
v r t c a .  I z v a j a l i  s o  v e č  p r o g ra m o v :  
osnovnošolski, gimnazijski, meščanski in 
trgovski tečaj. Vojna jim je prekinila vse 
dejavnosti. Pred kratkim so imeli visoko 
obletnico, kar 115 let od ustanovitve. 
Z vodičko smo si ogledali še Ilirsko Bistrico, kjer 
se je križišče za Reko, Trst in Dunaj ohranilo še 
danes. Pokazala nam je, kje je stal Hodnikov in 
Andrejev mlin. Sredi kraja pa stoji spomenik 
prekomorskih brigad, ki je leta 1966 dobil tudi 
Prešernovo nagrado.
V 17. stoletju je bilo več žag in mlinov na reki 
Bistrici. V avstrijski dobi je bilo naselje še na 
Kranjskem meja z Istro, včasih je bilo na 
slemenu Brkinov, danes pa je na Notranjskem. 
Reka Reka, ki ji domačini pravijo »Vlka Voda«, 
zelo malo poplavlja. Je ponikalnica, ki ponikne 

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



26

                                             Zavod sv. Martina                                        

v Škocjanski jami, na površje pa pride v Italiji 
kot reka Timava. 

Pred gradom Prem. 

Pot nas je vodila na grad Prem in Kettejevo 
rojstno hišo. 
Vas Prem je nekaj posebnega, ker je v obliki 
križa. 
Na eni strani je grad, nasproti stoji cerkev, 
prečno so pa hiše. Z gradu je prečudovit 
panoramski pogled na celo Notranjsko. 
Nazadnje smo obiskali še turistično kmetijo 
pri Andrejevih v Narinu pri Pivki. Z več kot 
petnajstletno tradicijo nudijo gostom udobje, 
sproščenost in številne aktivnosti, predvsem 
pa odlično kulinariko. 
Pot se je končala in odpravili smo se proti 
Gorenjski. 

Bilo je lepo in poučno.   

Grad Prem.

Jana Urbanc, srednja medicinska sestra

ROMANJE Z DOMSKIMI 
PROSTOVOLJKAMI NA TRSAT

Trsat.

V torek, 4.11.2014, sva s sestro vstali in se 
oblekli. Sestro Olgo sem oddala na C oddelek, 
kjer je v družbi sostanovalk ostala do večera. 
Potem sem se odpravila na postajo pred 
trgovino. Z ostalimi prostovoljkami smo se 
odpravile na avtobus, ki je bil rezerviran za nas, 
domske prostovoljke. Z nami je šel tudi direktor 
Jože Cerkovnik. Nato smo se peljali v katoliški 
dom Zavod svete Katarine. Tam nas je  čakal 
zajtrk in dobra kava. Nato smo se odpravili po 
patra Petra Lavriha, ki smo ga pobrali pri cerkvi 
v Ljubljani na Viču. Nato smo se pripeljali do 
Ilirske Bistrice in se tam okrepčali. Potem smo 
se vozili kar tri ure do Trsata. Seveda smo tudi 
pomolili med potjo ter se smejali. Ko smo se 
pripeljali do tja, smo imeli v cerkvi sveto mašo. 
Potem je bil že čas za kosilo. Po njem smo šli na 
razgledni stolp. Tam me je izdala noga. Nato 
smo si ogledali kapelo in se vrnili domov v 
Bohinj. Prispeli smo malo pred osmo uro. Na 
koncu smo se lepo zahvalile vsem. Ni mi bilo 
žal, da sem se udeležila prijetnega izleta. 
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Obisk Zavoda sv. Katarine v Mengšu. 

Ivanka Sedej, stanovalka

V sredo, 19. novembra 2014, smo se po 
zajtrku odpravili z rumenim domskim avtom, 
ki mu rečemo kar »trobentica«. Najprej v Dom 
Petra Uzarja. Sonce je sijalo ves dan. Vozila je 
Andreja Tepina. Z nami je bila tudi 
spremljevalka Dominika. Bili smo trije 
stanovalci. Slavko Sušnik, Barbara Thaler in 
Ivanka Sedej. Že pot do tja je bila lepa, saj smo 
ves čas lahko opazovali sončne kraje. Prispeli 
smo ob 9.30 dopoldan. V Domu Petra Uzarja 
smo se zbrali iz kar petih Domov. Nato smo se 
odpravili v muzej smučarskih obutev naših 
skakalcev in smučarjev. Sledilo je skupno 
kosilo. 

Ogled smučarskega muzeja.

V SMUČARSKEM MUZEJU

Domov smo se odpravili ob 13.45. Vozili smo se 
1 uro in 10 min.  Šla sem po sestro v sobo, ker je 
že čakala name. Seveda sem se lepo zahvalila 
višji medicinski sestri Moniki Polanc, ker so 
poskrbeli za mojo sestro. Lepo smo se zahvalili 
za vse tudi v muzeju ter Andreji in Dominiki. 

Ivanka Sedej, stanovalka

V torek, 30. 12. 2014,  so nas obiskali člani 
Folklorne skupine Društva upokojencev 
Bohinjska Bistrica in nas več ko uro 
razveseljevali s svojim plesnim nastopom. 
Zaplesali so tudi naši stanovalci. Po končanem 
programu, sta mi skupino in njeno delovanje 
na kratko predstavila vodja Viki Mencinger in 
članica Irena Šolar. 
Skupina deluje peto leto in šteje 22 članov. 
Namen ustanovitve je bil bolj v smislu 
druženja. 
Na vajah se srečujejo enkrat na teden. Radi tudi 
nastopajo. Festivala za tretje življensko 
obdobje so se udeležili že trikrat, v Postojni so 
nastopali na furmanskem prazniku, zelo radi pa 
pridejo v naš Dom. Skupino sestavljajo v 
glavnem ženske plesalke in dva muzikanta 
Anton Kravanja in Ivan Cvetek. Noše jim je 
sešila gospa Majda Smukavec, ki tudi pleše, 
predstavljajo pa delovna oblačila Bohinjk v 
starih časih. Plesi, ki so prirejeni njihovim 
letom, so nagajivi, svečani, predstavljajo pa 
tudi bohinjske obrti v preteklosti.
S svojim nastopom so nam prijetno popestrili 
predzadnji dan v letu 2014, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. Obenem jim želimo zdravo in 
srečno 2015 ter jih vabimo, da nas čim prej spet 
obiščejo. 

NASTOP FOLKLORNE SKUPINE
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NAŠE SILVESTROVANJE

PRIČAKOVANJE NOVEGA LETA

Prva tri leta nisem bila na silvestrovanju. Nisem 
želela biti, saj so se tudi nekateri drugi zmuznili 
v posteljo. Vsako leto pa je bilo bolje in vsako 
leto nas je bilo več pokonci. Letos sta 
silvestrovanje pripravili sestra Jana Urbanc in 
varuhinja Petra Platiša. Imeli smo se fajn. 
Zaigrala sem na »sintesajzer«. Čisto na koncu 
smo se odpravili še na šampanjec. 

Sedej Ivanka, stanovalka  

Silvestrovanje v Domu. 

No, pa smo dočakali silvestrovo. Priprava je 
potekala že popoldan, ko so nam v kuhinji 
pripravili dobrote. Postregli so nam z biftkom, 
narezkom in piškoti. 
Malo pred enajsto sva šli iskat stanovalce, da 
smo se zbrali v avli. Hišnik Andrej nam je 
pripravil televizijo, da smo spremljali program. 
Ko smo bili vsi zbrani, smo malo pojedli, kaj 
povedali, malo peli. 
Bližalo se je polnoči, ko smo začeli odštevati. 
Odprli smo še šampanjec in odbilo je…. Vsi smo 
nazdravili in si zaželeli lepe želje, predvsem pa 
zdravja. Zunaj je bil tudi lep ognjemet, ki nas je 

Pred novim letom smo zaplesali. 

Na koncu  sem povprašala še naše 
stanovalce, kako so bili zadovoljni. Takole so 
povedali:
» Bilo je fino, zanimivo in prijetno.«
» Ta dva igralca sta bila dobra, kar naprej sta 
igrala.«
» Jaz zase vem, da mi je bilo všeč.«
» To so vesele, lepe pa mlade plesalke, bilo 
je lepo.«
» V redu je bilo, kmalu naj spet pridejo.«
» To je le trapanje.«
» Dobru, fajn.«

                                                                                 
Saša Urh, delovna inštruktorica in 

animatorka
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navdušil. Ura je hitro tekla, pospravili smo in 
stanovalci so odšli spat. Midve pa na delo.

Vsem skupaj želiva srečno predvsem pa 
zdravo leto, ki je pred nami. 

Jana Urbanc in Petra Platiša

Katere barve se skrivajo v spodnjih 
črkovnih skupinah?
D E Č R A 
A D O M R 
N R A Č 
N L E E Z A 
U R N A E M 
A E L B 
V I A S 

Povejte besedo in naštejte besede, ki so z 
njo povezane.
Primer:  Avtobus
Možni odgovori: volan, okno,…

Najdite nasprotni pomen besedam, ki so 
napisane spodaj. 
Primer:   DEBEL- SUH, ČRN-BEL…
VELIK 
OZEK 
HITER 
STAR 

Saša Urh, delovna inštruktorica in 
animatroka

 

Oskrbovalka: »Ga. Marija, to življenje je pa 
ena goljufija!«

VAJE ZA BISTER UM

PRIGODE IZ DOMSKEGA ŽIVLJENJA

Ga. Marija: » A res? Ja, tega pa jaz ne vem, sem 
zadnje čase bolj doma.« 

Jana Strgar, oskrbovalka 

Stanovalec prosi: »Joj, sestra, hitro me primi, 
noge me ne držijo!«
Sestra priskoči na pomoč z besedami: »Kaj pa je 
narobe?«
Stanovalec odgovori: »Ne bi vedel, ta 
nestoječnost traja že en teden. Pomagaj mi, da 
se primem za transformator, edino ta je tle še 
trden.«

Ko sestra postreže stanovalki s kosilom, ta 
pravi: 
»Ne bom jedla, samo pila, sem tako žejna, da 
mi je že jezik počil.«

Stanovalka prosi sestro: »Pomagajte mi 
vstati!«
Sestra ji odgovori: »Zdaj morate počivati, vstali 
boste kasneje.«
Stanovalka nato ugotovi: »No dobro, bom pa 
sama, če sem prišla s Triglava, bom pa s te 
postelje tudi!«

Maja Grm, srednja medicinska sestra

Javna delavka vpraša stanovalko: »Ali je ta 
pulover vaš?«.
Stanovalka odgovori: »Ne, ni moj. Sem pa 
imela ravno takšnega.«

Helena Smukavec, javna delavka

 

Prazniki so ravno mimo. Ob praznikih radi 
pogostimo sebe, svojo družino in obiskovalce s 
čim okusnim. Navada je, da na praznično 

RECEPT

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



                                             Zavod sv. Martina                                        

30

obloženo mizo sodi tudi tatarski biftek. 
Tega v trgovinah pred prazniki prodajajo na 
veliko. Ponavadi je lepe rdečkaste barve. Moja 
mama Ivanka Zorč z Gorjuš pa naredi domač 
tatarski biftek. Ta se po svoji barvi ne more 
kosati z rdečkastim trgovinskim, ga pa zato 
močno prekaša po okusnosti. Recept zanj je 
bila pripravljena deliti z nami: 

Njeno glavno navodilo pri pripravi domačega 
biftka je, da vanj sodi trinajst sestavin. Te so: 
70 dkg govejega mesa (najbolje je pljučna), 
3 sveži rumenjaki, 
1 sesekljana čebula, 
4 stroki česna, 
peteršilj, 
sladka paprika, 
poper, 
gorčica, 
4 pekoči feferoni, 
5 sladnih sardelnih filetov, 
kapre, 
sol in 
kumina. 

Meso očistimo, ga narežemo na drobne 
koščke in ga drobno zmeljemo skupaj z vsemi 
ostalimi sestavinami. Začimbe v biftek 
dodamo po okusu. Potem vse skupaj še enkrat 
zmeljemo. Biftek naj nato na hladnem nekaj 
ur počiva in že je pripravljen za uživanje. 

Ostane mi le še to, da vam zaželim dober tek 
ob maslu, popečenih toastih in tatarskem 
bifteku. 

Alenka Zorč, socialna delavka

SPREHOD

V naravi, ko potrta sem in žalostna, 
zavem se, 
da ta grenka čustva
niso od Boga. 

Vse slabe misli 
so od hudega duha. 

V zavest prikličem
misel, da nekdo
me rad ima. 

Da lepota stvarstva
tudi zame je ustvarjena. 
Ta misel na Boga, 
na Stvarnika,
mi novega poleta da. 

Vem, da me Stvarnik 
vedno rad ima. 
Me dvigniti, 
potolažiti zna. 

                   Vida Gros, bralka iz Lesc

Zimsko druženje na soncu.  
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RAZSTAVE V LETU 2014

V Domu sv. Martina smo v letu 2014 imeli 
naslednje razstave:

Spominska razstava o Pavlu Kunaverju, TNP. 

Razstava »Skrivnostne barve ikon« avtor g. 
Mišo Serajnik.

Razstava slik akademskega slikarja in 
stanovalca g. Albina Polajnarja.

Spominska razstava o Pavlu Kunaverju v 
sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom.

Razstava izdelkov stanovalke ge. Ivanke Sedej 
na temo cvetja (v avli  vitrina).

Slikarska razstava avtorja g. Viktorja  
Klofutarja z naslovom Biser med gorami. 

Fotografska razstava članov Foto kluba 
Triglavskega narodnega parka.

Fotografska razstava Štirje letni časi, avtorja 
stanovalca g. Milana Gundeja.

Razstava božično novoletnih voščilnic v vitrini 
v avli. 

Razstava izdelkov  stanovalcev  na temo Velika 
noč v vitrini v avli. 

Izdelki stanovalcev so bili razstavljeni tudi v 
Stari Fužini konec maja in na stojnici v Srednji 
vasi na Martinovo nedeljo.

Vse, ki ste pripravljeni svoje fotografije ali slike 
razstaviti v našem Domu, prosim, pokličite v 

 na tel.:  ali pišite na 
elektronski naslov:

Veseli bomo vašega sodelovanja.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

tajništvo Doma 04 577 84 10
 simona.usenicnik@zsm.si.
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Dramska skupina Kulturnega društva Triglav 
nam je predstavila Piko Nogavičko.   

Nastop dijakov Gimnazije Jesenice. 
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PRAZNOVANJA ROJSTNI DNI

Septembra je 80 let dopolnila ga. Terezija 
Ščančar.

Oktobra pa je ravno tako 80 let slavila ga. 
Frančiška Razdrih. 

Na oktobrskem slavju so nastopile Ljudske 
dečve iz Kranja. 

Praznovanje rojstnih dni v novembru. 

Praznovanje rojstnih dni v decembru. 

V decembru je na praznovanju nastopil Ženski 
pevski zbor Kulturnega društva Bohinj. 
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UTRINKI V SLIKI IN BESEDI

Preizkušamo udobje nove sedežne garniture. 

Poslovili smo se od hišnika Jožeta. 

Namesto Jožeta je za orodje poprijel Andrej. 

Tukaj pa vam pokažemo skrivnost, zakaj so 
naša tla tako čista. Skrivnost se imenuje 
Milena. 

Le kdo bo zmagal? 

Skupaj s podmladkom Rdečega križa smo 
napekli okusnih piškotov. 
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Odrasla folklorna skupina Kulturnega društva 
Bohinj. 

K sv. maši pred božičem so skavti prinesli Luč 
miru.

Slovesno božično kosilo za stanovalce.

Ples za dobro voljo, pa čeprav v sede. 
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G. Drago je namesto telovadbe zaplesal z 
go. Minko.  
 

G. Albin se je zavrtel s fizioterapevtko 
Bernardo. 
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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 
Fax: 04 577 84 11

elektronska pošta: zsm@zsm.si
www.zavodsvetegamartina.si

Direktor: Jože Cerkovnik

Naklada: 600 izvodov

Fotografije: arhiv Zavoda sv. Martina, Janja Hodnik
Fotografije uredila: Janja Hodnik

Lektoriranje: Julijana Cundrič
Oblikovanje: Mojca Rožič

Tisk: Medium, d.o.o.

Uredniški odbor: 
Alenka Zorč

 Bernarda Markelj
Janja Hodnik
Jana Urbanc

Janja Duh 
Maja Grm

Monika Polanc
Saša Urh

Izdajatelj:
 

Tel. št.: 04 577 84 10 
Fax: 04 577 84 11

elektronska pošta: zsm@zsm.si
www.zavodsvetegamartina.si

 izvodov

Dobrota in zvestoba naj te ne zapustita,
priveži si ju okrog vratu,

zapiši ju na tablo svojega srca.
(Prg 3,3)

OD NAS SO SE POSLOVILI:

V decembru: 
g. Janez Smukavec

V januarju: 
g. Klemen Štolcar
g. Miladin Ristić

Gospod, daj jim večni mir in pokoj.

OD NAS SO SE POSLOVILI:

g. Janez Smukavec

g. Klemen Štolcar
g. Miladin Ristić
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