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družinami. Obiskal jo je tudi župan občine 
Jesenice. Seveda ni manjkalo dobrih želja.

V poletnem času smo v prvem nadstropju 
uredili teraso, kar je še ena pridobitev za 
gibanje zunaj. Tako lahko stanovalci, ki bivajo v 
prvem nadstropju, hitreje in lažje pridejo za 
krajši čas počivat na sveži zrak ali pa se 
sprehodijo ob ročaju in tako poskrbijo za 
telovadbo in razgibavanje telesa. Postavljena 
je bila klančina za dostop z vozičkom, drsna 
vrata za lažji prehod in tenda za  zasenčenje 
dela terase. 

Piknik za svojce in stanovalce smo imeli drugo 
soboto v septembru. Vseh skupaj se nas je 
zbralo okoli 140. Na pikniku nas je obiskala teta 
Pehta, ki je stanovalcem predstavila zdravilne 
»rožce« in dala  poskusiti nekaj njenih 
pripravkov. Za glasbo je s harmoniko poskrbel 
Jernej Cesar. Topel jesenski dan nam je 
omogočil prijetno druženje s stanovalci in 
njihovimi svojci. 

V septembru smo izvedli dve ekskurziji, eno za 
zaposlene ter eno za prostovoljke. Obakrat 
smo se odpravili na slovensko obalo, kjer smo si 
ogledali  Center starejših v Lucij i  in 
znamenitosti Pirana. Posebno doživetje je bil 
prevoz z ladjico iz Portoroža v Piran.  Dan smo v 
polnosti izkoristili za medsebojni klepet in 
sproščeno druženje, kar je med delavnikom 
vsekakor težko. 

Zaposlenim se zahvaljujem za vse opravljeno 
delo, njihovo odprtost do drugih, njihovo 
dobrovoljnost in prijaznost. Prav tako gre 
zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem, 
ki s svojim časom dajejo svojo vedrino in bližino 
našim stanovalcem. Zahvala tudi našim 
stanovalcem za vse lepe besede, iskrivosti in 
izkušnje, ki smo jih deležni vsi, ki se z njimi 
srečujemo. Vsem bralkam in bralcem teh 
Drobtinic želim vse dobro. 

Jože Cerkovnik, direktor

HVALEŽNOST

Zahvala odpira vrata srca 
in sprejema človeka. 
Odpira vrata tistemu, ki 
se zahvaljuje in daje 
priznanje temu, ki jo 
prejema. Zahvaljevanje 
je del kulture posa-
m e z n i k a .  Z a h v a l a  
nikomur nič ne odvzame, 
ampak vsem samo daje. 
D a j e  p r i z n a n j e ,  

sprejemanje, naklonjenost, potrditev, 
hvaležnost. S hvaležnostjo se dviga 
odgovornost za odnose, zato zahvala gradi 
odnose. Iz medsebojnih odnosov pa se razvija 
tudi odnos do drugih stvari v življenju. Pater 
Leopold Grčar pravi, da je hvaležnost 
najkrajša pot do človeka. 

Od prejšnje številke Drobtinic se je tudi pri nas 
v Domu marsikaj dogodilo. 

Presenečeni smo bili, ko nam je župnik g. 
Branko Potočnik povedal, da odhaja na drugo 
župnijo. Imenovan je bil za župnika župnije 
Reteče. G. Branku se v svojem imenu in imenu 
vseh stanovalcev, zaposlenih in prostovoljcev 
v Zavodu sv. Martina zahvaljujem za vse 
njegovo delo, ki ga je opravljal med nami in 
mu želim, da bi ga pri njegovem delu še naprej 
Gospod podpiral s svojo milostjo.

S 1. avgustom 2015 ima župnija Srednja vas 
novega župnijskega upravitelja g. Martina 
Goloba. G. Martin Golob je poleg vodenja 
župnije po statutu Zavoda sv. Martina tudi 
novi predsednik Sveta zavoda. G. Martinu 
želimo, da bi se dobro počutil med nami ter da 
bi mu Gospod dal potrebne moči in 
Salamonove modrosti pri njegovem delu. 

15. junija smo praznovali 105. rojstni dan naše 
najstarejše stanovalke ge. Frančiške Možina. 
V domu smo ji pripravili krajše praznovanje, ki 
so se ga udeležili njen nečak in nečakinji z 
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Molk samo molk. In kakor rima
Ne molk – ena sama tišina.
Lejte, saj  bi vam pesem dal,

Lejte, saj bi jo zgnesti dal
S temi usti, s temi rokami,

Pa kaj bi jo štulil med vas, ko pa je vendar vaš 
čas

čas ki ga piše ljubezen,
in vi sami

Najbolj ta prava pesem.

Spoštovani! Tudi Vaš čas je čas, ki ga piše 
ljubezen. Želim, da bi naš skupni čas, ko bivamo 
drug z drugim, pisala ljubezen, medsebojno 
prijateljstvo, medsebojno bivanje. Naj bo nam 
naklonjeno čim več tega časa. 

Martin Golob, g. župnik

Škof Stanislav je letos junija za župnijo svetega 
Martina v Srednji vasi v Bohinju, kjer stoji tudi 
naš Dom,  imenoval novega župnika, Martina 
Goloba. Službo je nastopil 1.8. 2015. V Domu 
so ga nekateri bežno spoznali že nekaj dni prej, 
ko si ga je ogledoval z našim prejšnjim župni-
kom. Čeprav ga v Domu redno srečujemo, pa 
vseeno želimo o njem izvedeti še kaj več.

INTERVJU Z G. ŽUPNIKOM MARTINOM 
GOLOBOM
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Poslovilna sv. maša g. Branka Potočnika. 

Rekli so mi: »Napišite kaj 
lepega za naše glasilo«. 
Za glasilo naj pišem in o 
čem naj razmišljam. »O 
čem lepem!« Naročilo je 
včasih podobno naročilu 
pesniku, naj  napiše 
pesem. Zato sem za 
z a č e t e k  i z b r s k a l  
Pavčkove Besede za 
sladkosnede (1991) in 

našel tole: 

Rekli ste mi, dajte nam pesem,
Tako ta pravo, danes do ene.
Brž podihuril notri v srce sem;

Pesmi nobene!
Prave rokave tresem in tresem

pesmi nobene!
Gledam v predale,

praznim bokale,
zmeraj bolj trezen,
zmeraj bolj jezen.

Šment! Dosti je šale
kje je ta pesem?!

» O NEČEM LEPEM«
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Ali nam za začetek lahko poveste nekaj o 
sebi, o vašem otroštvu in družini?
Moje korenine poganjajo v mali vasi Velika 
Kostrevnica,  na vel iki  kmeti j i .  Sem 
prvorojenec in imam še 5 mlajših bratov: 
Tomaž, Luka Peter, Matija in Blaž. Poleg mojih 
staršev in bratov sem rastel s starši od mojega 
očeta. Stari oče je imel skoraj do smrti 
kmetijo, na kateri smo mi ustvarjali in jo 
dvignili v to, da se lahko iz nje da preživeti. 
Smo bolj na samem doma, tako da smo se 
vedno med seboj igrali. Moje otroštvo je 
povezano z veliko druženja z mojimi starši in 
starimi starši ter z mojimi brati. Prepleteno je 
bilo z veliko igrami, naravo in skupnim delom 
na kmetiji in dolgimi pogovori. Kako lepo smo 
sedeli zvečer pri mizi in »kramljali« o vsem 
mogočem. Najlepše je bilo, ko smo skupaj 
delali ob kakšnih sezonskih delih. Mnogi to 
razumejo, kot da je bilo to delo nekaj težkega. 
Vendar ni bilo tako. Vse to smo sprejemali kot 
skupno bivanje drug z drugim. Bilo nam je v 
veselje. V tem ritmu je šlo vse dokler nisem 
vstopil v ljubljansko bogoslovje. Imel sem lepo 
otroštvo. Dokaj skromno, a nič mi ni manjkalo. 
Imel sem tisto, kar danes mnogi nimajo. Imel 
sem družino. 

Kdaj ste začutili Božji klic oz. ste zatrdno 
vedeli, da je duhovniški poklic prava izbira za 
vas?
Duhovniški poklic mi je bil že od nekdaj blizu, 
ker imam v sorodu duhovnike in tudi naša 
družina je vedno lepo skrbela za domače 
duhovnike. Spomnim se, da sem včasih 
pomislil v srednji šoli, da bi bil duhovnik. 
Vendar nisem bil dovolj pogumen, da bi si 
priznal. Zelo me je zanimalo delo na kmetiji. 
Še bolj pa me je veselilo delo z ljudmi. Videl 
sem, da je duhovnik edini poklic, kjer si res 
lahko z ljudmi in ob ljudeh. Tako sem se po 
prvem letniku teologije vpisal še v bogoslovje. 
Odločitev je bila čisto racionalna. Lahko rečem 
nič posebnega. Je pa dvignilo okoli mene 
veliko prahu, ker, »tako so govorili«, si niso 
predstavljali da bi bil jaz duhovnik. Priznam, 

da bi imel takoj svojo družino, vendar se 
zavedam, da odpoved družini lahko darujem 
Bogu za večjo družino. Da je to moja prava 
izbira, sem odkrival počasi. Preko preizkušenj. 
Rekli so mi: »kar koli se primeš, to izpelji do 
konca«, najslabše je biti »cincač«, neodločnež. 
Tako sem se tega zavestno oprijel in se še 
vedno vsak dan znova odločam, da želim biti 
duhovnik in to srečen duhovnik. To sem in tudi 
čutim, kako me Bog po ljudeh nagrajuje.

Vaše posvečenje, Vaša nova maša, prvo 
delovno mesto… Kakšni so spomini na te 
dogodke?
Spomini na novo mašo so tako lepi. Zelo rad 
preletim slike in albume. To me mnogokrat drži 
pokonci. Vem tudi to, da je nova maša povezala 
celo župnijo, predvsem pa mojo vas. Prvo 
kaplansko mesto sem opravljal v Zagorju ob 
Savi. Bilo je zelo lepo in glede na to, da sem bil 
čisto svež duhovnik so imeli Zagorjani z menoj 
ogromno potrpežljivosti. 

Katera so mesta, kjer ste že delali? Katero Vam 
je bilo najbolj pri srcu?
Kot bogoslovec sem bil na praksi v Dolu pri 
Ljubljani, nato eno leto pred posvečenjem eno 
leto v Stari Loki. Eno leto sem bil kaplan v 
Zagorju ob Savi in eno leto na Vrhniki. Vsak kraj 
mi je pustil lepo sled v srcu. Na to vprašanje, 
katero mi je bilo najbolj pri srcu, se izmuznem 
tako kot mati, ko jo vprašamo, katerega otroka 
ima najraje: vse imam enako rad in vsak kraj na 
poseben način.

Od kod črpate moč, energijo za poslanstvo, ki 
ga opravljate? Ali menite, da je Vaša mladost 
prednost ali ovira?
Moja mladost je takšna prednost, da se je 
verjetno sedaj premalo zavedam. Vsekakor je 
prednost tudi to, da se znam zaposliti. Moč 
črpam tudi od svojih domačih. Bogu hvala pa za 
Njegovo posredovanje. Rad molim in 
mašujem. To mi da največ moči. Veliko energije 
mi pa daste moji farani in ljudje, ki me dnevno 
obdajajo. Lepo mi je poučevati otroke in se 
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družiti z mladimi. Vesel pa sem Doma poleg 
župnišča, ker ko mi je dolgčas z veseljem 
pridem malo pogledat, kako živijo moji 
sosedje.

Kakšna je bila Vaša reakcija, ko ste izvedeli, 
da ste bili izbrani za našo župnijo?
Da me škof pošilja v župnijo Srednjo vas v 
Bohinju, me je zelo presenetilo. Nisem si 
mislil, da bom že kar župnik. V praksi je 
nekako, da župnik postaneš po 4. letu 
kaplanovanja. Jaz sem to postal po dveh letih. 
Bil sem res presenečen, da mi je zaupana ta 
župnija, ki na škofijski ravni nikakor ni 
neznana. Bohinj je res neke vrste srce 
Slovenije tako za cerkev kot tudi za turizem. 
Zame pa to pomeni dodatni izziv, hkrati pa 
tudi neko lepo priznanje, da mi to škofje 
zaupajo.

G. župnik Martin se predstavi stanovalcem.               

Kakšni pa so prvi vtisi o našem Domu?
Naš Dom je res zelo lep. V njem se počutim 
domače. Vse priznanje tistim, ki so kakor koli 
pripomogli k ustanovitvi takšnega lepega 
Doma. Zdi se mi, da je v njem vse prav in vse na 
pravem mestu. Vodstvo Doma je zelo dobro in 
si zelo prizadeva za dobro delovanje našega 
zavoda. Občudujem vse zaposlene, kako 
potrpežljivo opravljajo svoje delo. Želel bi, da 
bi bil Dom res srce naše župnije, kjer bi se v 
čim večjih priložnostih srečevale vse 
generacije. Kjer bi bilo veliko medsebojnega 

druženja. Da bi bil Dom res dom v vseh svojih 
razsežnostih. 

Stanovalci našega Doma imajo radi glasbo. 
Kakšno glasbo pa Vi radi poslušate?
Rad imam vse zvrsti glasbe, ki gre lepo v uho. 
Poslušam od sodobne populistične glasbe do 
klasične glasbe. Za klasično in operno glasbo 
sem se navdušil v študentskih letih, ko sem 
nenehno obiskoval opero in filharmonijo. Ko 
omeni kdo glasbo, mi pride takoj na misel 
musical, ki sem ga gledal v Londonu in sicer Les 
Miserable (prev.: Nesrečniki), ki je narejen po 
romanu Viktorja Huga. Ta glasba je zame 
nebeška. 

Imate kakšen hobi?
Da bi se profesionalno ukvarjal s kakšnim 
hobijem,… to ravno ne. Hobi je zame vse, v 
čemer se sprostim. To je tek in narava, branje 
knjig, druženje s prijatelji ob kakšni dobri pijači, 
delo na domači kmetiji,…

Morda kakšna misel ob koncu najinega 
pogovora?
Zahvaljujem se Vam za zaupanje in za intervju. 
Bilo mi je v veliko veselje odgovarjati in pred 
seboj sem imel Vas. Na koncu Vam sporočim 
samo še to, da sem tu za Vas in bom vedno 
vesel, ko se boste za kakršno stvar obrnili na 
mene. Zelo Vam bom hvaležen za Vaše 
zaupanje. Hvala Vam!!!

Hvala g. župnik, ker ste se odzvali na pogovor. 
Stanovalci in zaposleni Zavoda sv. Martina 
vam želimo, da bi se med nami dobro počutili. 

Zapisala: Bernarda Markelj, fizioterapevtka
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ŠETINA MARIJA – OBISTOVA MINKA

Gospa Minka na sprehodu. 

Gospo Marijo vsi poznamo bolj pod domačim 
imenom Obistova Minka. Pred štirimi leti je po 
operaciji kolka že bila za kratek čas stanovalka 
našega Doma, letos konec julija pa se nam je 
spet pridružila. 
Rojena je bila v domači hiši pri Svetem Duhu l. 
1930 kot drugi otrok. Imela je še starejšega 
brata Janeza in mlajšo sestro Francko. Na 
žalost sta oba že pokojna. 
Brat Janez je bil znan kot odličen ”cimperman” 
in še vedno so njegove strehe ene najboljših. 
Včasih je bilo naselje Sveti Duh, danes pa 
imamo hišno številko pod Ribčev Laz, pove 
Minka. 
Doma so imeli kmetijo, na kateri dela nikoli ni 
zmanjkalo, oče pa je bil še mežnar v 
podružnični cerkvi pri Sv. Duhu. Odkar pomni 
je bil tam mežnar nekdo iz njihove družine in 
vsi so se pisali Cvetek, sedaj nazadnje, ko je 
bila pa ona, se je pa tudi to spremenilo.
Njihovo družino je zaznamovala tudi 
tragedija, ki se je zgodila po 1. svetovni vojni, 
ko Minke še ni bilo. Takrat je bilo pozimi jezero 
zamrznjeno in k maši so hodili s sanmi po ledu. 
Stari oče je peljal mamo k maši, sam pa se je 
hotel vrniti domov. Led se je zmehčal in se mu 
je vdrlo. Klice na pomoč je slišal Minkin stric, ki 
se je ravno vrnil s fronte. Poskušal mu je 

pomagati, vendar sta oba utonila. Tako je 
Minkin oče ostal sam z mamo. 
Minka se očeta spominja kot pridnega, pa tudi 
strogega, mama pa je bila bolj mila. Še posebno 
takrat, ko je Minka kot otrok tudi kakšno 
ušpičila. 
Njihova hiša stoji bolj na samem, v bližini je le 
hotel Pod Voglom in nekoliko višje dom, ki je 
pripadal Škofovim zavodom in je bil kasneje 
denacionaliziran – mlajšim je bolj poznan kot 
Mladinski dom. 
Minka zase pravi, da je bila trmast otrok in zato 
jih je včasih tudi dobila s palico. Večkrat zato, 
ker je ušla od doma in nihče ni vedel, kje je, 
namesto da bi delala. Ušla je k skavtom na 
Naklovo glavo ob jezeru, kjer so imeli kamp. 
Tinčkova iz Stare Fužine je hodila takrat s 
konjem po pomije k skavtom in Minka je 
uhajala ravno zaradi konja, ker se je potem 
lahko malo peljala z njim. Večkrat so se tudi s 
starim čolnom zapeljali čez jezero in na drugi 
strani na obali pekli krompir. Minka pravi, da je 
bilo otroštvo lepo, a skromno – tako glede 
hrane, kot tudi obleke. Svoje prve sandale in 
lepo obleko je dobila šele pri desetih letih. 
Kadar je čas dopuščal, so se doma s starši 
najraje igrali domine ali pa ”špano” - to je nekaj 
podobnega kot danes štiri v vrsto. Spominja se, 
da je bil oče pri teh igrah zelo nagajiv in so se pri 
tem vedno zelo zabavali.  
V osnovno šolo je hodila prva tri leta v Staro 
Fužino v Grad, nato pa v Srednjo vas. Vmes je 
bila 2. svetovna vojna in je bila šola nekaj časa 
nemška. Na srečo smo šli vsi otroci že leta 1940 
k birmi, se spominja. 
Minka šolanja ni nadaljevala, ampak je že 
petnajstletna odšla služit v Ljubljano. Pri prvi 
družini je delala dve leti, pri drugi v Šentvidu pa 
kar deset  let.  V poletnem času je rada hodila 
pomagat domov na kmetijo in počasi se je 
Ljubljane naveličala. Pravi, da je moža spoznala 
po naključju, čeprav so ji ga že nekako namenile 
ljubljanske gospe. 
Ko je prišla po zadnjo prtljago v Ljubljano, sta se 
spoznala in tisto leto za Kravji bal je prvič prišel 
v Bohinj. Počasi sta se zbližala in leta 1958 
poročila. Živela sta v Šentvidu, sprva zelo 
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skromno, kasneje sta podedovala pol hiše in 
jo stalno obnavljala. Danes pa v njej živi 
vnukinja. 
Imela sta tri otroke – sina in dve hčerki. Tudi 
oni imajo vsak po tri otroke – tako da ima 9 
vnukov, pa tudi že 5 pravnukov. Sin živi v 
Stražišču, ena hčerka v Medvodah in druga 
pod Šmarno goro. ”Vsi so zelo pridni in 
predvsem zelo dobri do mene” pove Minka. Z 
možem sta se po smrti sestre Francke leta 
1997 preselila v Bohinj, zadnjih osem let pa je 
vdova. Otroci jo redno obiskujejo, za vikende 
pa poskrbijo za mežnarijo. 
Med tednom pa zanjo poskrbita zakonca 
Kozina. Tradicija je, da je pri Svetem Duhu pet 
farnih maš na leto – to so tri zaobljubljene 
srede, binkoštni ponedeljek in zahvalna 
nedelja. Med letom pa so svete maše v juliju in 
avgustu. Mnogo duhovnikov je že maševalo 
tam, med njimi tudi bolj znani kot so nadškof 
Šuštar, pa škof Lenič, škof Vovk, zdajšnji 
pomožni škof Šuštar in še mnogi drugi. Po 
maši so jih vedno povabili k sebi in jih malo 
pogostili in če so le utegnili so se z veseljem 
odzvali. 
Ko jo vprašam, kateri je njen najljubši praznik, 
pravi, da sta to seveda Božič in Velika noč. 
Najraje pa se spominja Miklavža še iz časov 
otroštva. ”Ko bi mogla svojim pričarati tisto 
vzdušje in pričakovanje, to je bilo nekaj 
najlepšega”, pravi ga.Minka.
Čeprav ne more biti sama doma, pa je zelo 
zadovoljna, da je v bližini svojega doma in ga 
lahko skozi okno skoraj vidi. Pove, da je tu zelo 
zadovoljna, glede na težave, ki jih je imela, je 
mislila, da ne bo nikoli več hodila. Prav tako je 
vesela, da se ji rana na nogi tako lepo celi. 
Čeprav se zaveda, da je to najbrž zaenkrat le 
želja, pa vseeno upa, da bi mogoče lahko šla 
spet domov in od tam gledala proti 
sedanjemu domu v Srednji vasi.

                                                                                         
Zapisala: Bernarda Markelj, fizioterapevtka

INTERVJU Z VESNO PEKOVEC

 Vesna na svojem delovnem mestu. 

Vesna, v Domu delaš, kot strežnica. Nam 
zaupaš, kakšna je bila tvoja pot do tega 
delovnega mesta?
Po poklicu sem tekstilni tehnik in takoj po šoli 
sem se zaposlila v različnih podjetjih- Almira, 
Gorenjska oblačila, v katerih sem delala v svoji 
stroki. Ker pa so za tekstilno industrijo prišli 
hudi časi, začela so se odpuščanja in kasneje 
zaprtje, je bilo potrebno razmišljati o novi 
službi. 
Ravno nekje v tistem času se je v Srednji vasi 
dokončeval in odpiral Dom sv. Martina. 
Napisala sem prošnjo in dobila službo. Brez 
službe nisem bila niti dneva, za kar sem res 
hvaležna. Od tega je že  skoraj sedem let.

Kje in kako si preživela svoje otroštvo?
Sedaj sem doma v vasici Polje. Otroštvo pa sem 
preživela pod Sudorjem. Skupaj z mlajšo 
sestro, sva doživljali in preživljali otroške 
vragolije in pomagali pri hiši. Vsega je bilo. 
(Vesni se tukaj usta in oči smejijo) 
Zelo so mi v spominu ostale poletne počitnice, 
ki sem jih v večji meri preživljala v Beli krajini, 
pri stari mami na kmetih. Na otroštvo imam res 
lepe spomine.

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



8

                                             Zavod sv. Martina                                        

 

Vesna praznuje 3. rojstni dan.

Ali imaš družino?
(Vesna je ponosna, ko mi pripoveduje) Imam 
družino. Imam dve hčerki Ano in Špelo in 
partnerja Silvota. Ena hčerka je že polnoletna 
in ima že volilno pravico (se pošali), druga pa 
je ravnokar iz plenic. Res je zanimiva ta 
kombinacija. Zelo rada imam svojo družino in 
trenutki z njo so mi res dragoceni. Ima dve 
nečakinji Mašo in Manco, ki tudi radi prideta 
na obisk, da je še bolj veselo. 

Vesna s svojo hčerko, mamo in staro mamo.

Vesna, kakšen je tvoj delovni dan?
Če je moja izmena dopoldanska, se moj 
delovni dan začne ob 7. uri zjutraj. Najprej 
začnem s čiščenjem sob, nadaljujem z 
razdeljevanjem zajtrka, pospravljanjem 

zajtrka. Ko je posoda nazaj v kuhinji, je 
ponovno moje delo čiščenje, do kosila, ki ga 
razdelim in po koncu pospravim. To je 
dopoldansko delo.
Popoldne pa je na vrsti generalno čiščenje sob, 
razdeljevanje čaja in malice, pa spet malo 
čiščenja. Zaključim z razdeljevanjem večerje in 
pospravljanjem le- te.
V pomoč sem tudi pri hranjenju. Občasno 
pomagam v pralnici. Skratka pestro in nikoli 
dolgčas. Delovni čas mi vedno hitro mine, 
včasih še prehitro.

Se pri svojem delu srečuješ s kakšnimi 
posebnimi težavami, bi kaj spremenila?
V naši skupini strežnic imamo že utečeno delo. 
Med seboj si pomagamo. Kar ne zmore ena, 
dokonča druga in zato posebnih težav pri 
svojem delu nimam. Tudi spremenila ne bi 
ničesar.

S čim se rada ukvarjaš v svojem prostem času?
V svojem prostem času zelo rada posežem po 
dobri knjigi. Žal imam za to res malo časa, ga 
skoraj ne najdem. Rada imam naravo. Lotila 
sem se tudi sestavljanja družinskega rodovnika 
in sem nekje pri letu 1650.

Kaj ti polepša dan, kdaj je tvoj dan popoln?
Moj popoln dan je, ko ne gre nič narobe. 
(nasmeh) Ko je dom urejen, da smo vsi zdravi in 
gremo lahko kam ven. Ko je v službi vse urejeno 
in prav. Pa takrat, ko lahko brezskrbno ležim pri 
morju. Čeprav je ob mlajši hčerki, ki sedaj 
nadebudno raziskuje, to zelo težko.

Jesen je pred vrati. Ali imaš rada jesen? Kateri 
letni čas je po tvojem okusu?
Ja, res je. V bistvu imam rada vsak letni čas 
posebej. Mogoče je v prednosti poletje, ko sem 
na dopustu in na morju. Drugače pa jeseni rada 
gobarim, čeprav gob ne jem. Pozimi je lepo, 
sneg pobeli gore in ne moti me tudi, če ga je 
meter, da so le ceste splužene. Pomlad pa je 
čudovita, saj takrat  lahko opazujem, kako se 
narava prebuja in začnem z delom na vrtu.

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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Vesna, vsi imamo kakšno skrito željo, je tudi 
pri tebi tako?
(Vesna se zamisli) Ja, seveda, je pri meni tudi 
tako. Rada bi šla na kakšno potovanje. Zelo me 
vleče v Francijo, pa na Irsko, pa še kam ... 

Vesna je vsa navdušena, ko mi odgovarja na 
to vprašanje. Povem ji, da če se človek o tem 
samo pogovarja, je že z eno nogo tam. In obe 
se pri tem nasmejiva.
Kakšno glasbo rada poslušaš? Ali tudi plešeš?
Nimam prav kakšnega posebnega idola. Rada 
poslušam glasbo, ki je prijetna za uho. Plešem 
pa ne.

Vesna, za konec pa še ena pravljica. Danes 
imaš posebno srečo in jaz sem tvoja dobra 
vila, ki izpolnjuje tri želje. Katere tri ?  
Ja, moja prva želja je vsekakor najti čas za 
kakšno dobro knjigo in jo prebrati                                      
nekje ob morju. Druga želja je zdravje zase in 
mojo družino in tretja je, da bi imela malo 
večjo plačo.

 Domski vrt in pogled proti Studorju.

Ana Samsa, študentka na praksi

DOMSKO VRTIČKANJE

Paradižnik je bogato obrodil.  

V Domu sv. Martina tudi letos vrtičkamo. 
Spomladi so nam prijazni domačini njivo 
pognojili, zorali in zrahljali. Odločili smo se, da 
bomo letos imeli moderno zasaditev: 
kombinacijo zelenjavno-cvetličnega vrta, 
takega z zelo preprostimi in nezahtevnimi 
sadikami.  

Bučke in paradižnik še vedno zorijo, lepo raste 
tudi rabarbara, Dom pa krasimo s cvetovi cinij, 
aster, tagetesa in gladijol. Kmalu bomo z vrta 
pobrali zadnje plodove in ga pripravili za 
počitek, tako da bo spomladi pripravljen na 
naše nove zelenjavno-cvetlične ideje. 

Janja Hodnik, poslovna sekretarka

V poletnem času je naš vrtiček v visokih 
gredicah kar obilno obrodil. Pridelali smo 
papriko, bučke, kolerabo, por, solato. Zelo 
dobro nam uspevajo zelišča. Štirikrat smo 
naredili melisin sirup, s katerim se sladkajo vsi 
stanovalci našega Doma. Obrali smo pehtran, 
timijan, majaron in žajbelj. Porezali smo zeleno 
in peteršilj. 

DELO NA DEMENCI

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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Zelišča na visokih gredicah so zelo dobro 
uspevala.

Na varovanem oddelku izdelujemo tudi darila 
za naše stanovalce. Letos izdelujemo okvirje s 
fotografijami naših stanovalcev. Izdelek je lep 
in trajen spomin.

                 Petra Platiša, varuhinja in 
Jana Strgar, oskrbovalka na 

varovanem oddelku 

Gripa (influenca) je 
akutno virusno obolenje 
dihal, ki ga povzroča virus 
gripe. Obstajajo trije tipi 
t e g a  v i r u s a .   
Pomembnejša sta tipa A 
in B,  ki  povzročata 
vsakoletne epidemije t. i. 
sezonske gripe. Tip C 
r e d k e j e  p o v z r o č a  

obolenje. Navadno se hitro širi. Kadar gripa 
(ali druga nalezljiva bolezen) izbruhne 
nenadno in se hitro širi na velikem 
zemljepisnem območju (po celini ali celo po 
vsem svetu), govorimo o . Če 

GRIPA

pandemiji

širjenje gripe ni hitro in če poteka na 
omejenem zemljepisnem območju, pa 
govorimo o . Sezonska gripa običajno 
poteka v obliki epidemije.

Gripa je zelo nalezljiva in pogosta okužba 

dihalnih poti. Povzročajo jo virusi, ki 

prizadenejo nos, grlo in pljuča.  Pri gripi 

zamašen nos ali obilen izcedek iz nosu nista 

običajna, pogostejši simptomi pa so zvišana 

telesna temperatura, bolečine v mišicah in 

sklepih in izrazita utrujenost oz. izčrpanost, ki 

lahko traja tudi do 3 tedne. Pojavijo se lahko 

tudi mrazenje, suh kašelj in glavobol. Bruhanje 

in driska se pri odraslih redko pojavita. 

Trebušna gripa nima nič skupnega z običajno 

gripo, saj jo povzroča drug virus.

Za sezonsko gripo je značilen nenaden pojav 

bolezenskih znakov. Inkubacijska doba (od 

okužbe do pojava kliničnih znakov) navadno 

traja od 1 do 4 dni, v povprečju pa 2 dni. Pri 

značilni, nezapleteni obliki gripe tipa A se 

nenadno pojavijo sistemski znaki, kot so 

glavobol, visoka vročina, tresavica, suh kašelj, 

bolečine v mišicah in kosteh, slabost in izguba 

apetita. Pri hujših oblikah je značilna še huda 

izčrpanost. Dihalni znaki, kot so izcedek, 

zamašen nos in boleče grlo, se sicer lahko 

pojavijo, vendar so v prvih 3 dneh prekriti s 

sistemskimi znaki. Kašelj se običajno iz suhega 

spremeni v produktivnega z manjšimi 

količinami sluzi, ki ji je včasih primešan gnoj. Ko 

epidemiji

Značilnosti gripe

Simptomi gripe

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



· Dihamo skozi nos, ki je odličen filter za  

viruse, poleg tega pomaga ogreti zrak.

Nikakor ne pozabimo na klasične preventivne 

ukrepe (roke si pogosto umivamo z milom in s 

toplo vodo, ne dotikamo se nosu in oči …).Tudi 

pozitivno razmišljanje, veselje do življenja, 

umirjenost, zadovoljstvo in dovolj spanja 

krepijo telesno odpornost. Tako nam 

pomagajo v boju z boleznijo.

Zd rav l j e n j e  g r i p e  b rez  za p l e to v  j e  

simptomatsko. Simptomi, kot so slabo počutje, 

zmerno zvišana temperatura (do 38 ° C), nahod 

in kašelj, niso razlogi za obisk zdravnika. 

Večinoma si lahko pomagamo z zdravili za 

samozdravljenje, ki jih poznamo oz. se o njih 

posvetujemo s farmacevtom. Če se pojavijo 

zapleti oz. so simptomi prisotni dlje časa, 

moramo obiskati zdravnika. Za zniževanje 

zvišane telesne temperature in blažitev bolečin 

je priporočljiv paracetamol, saj povzroča manj 

neže len ih  uč inkov  v  prebav i l ih  kot  

acetilsalicilna kislina. Primernejši je tudi za 

otroke do 15. leta, pri katerih lahko 

acetilsalicilna kislina izzove zelo nevaren Reyev 

sindrom. Paracetamol je v lekarnah na voljo v 

obliki tablet, sirupa za otroke in zrnc za 

pripravo toplega napitka. Dobijo se tudi 

pripravki, ki delujejo na več simptomov hkrati 

(znižujejo zvišano telesno temperaturo, blažijo 

bolečine, zmanjšujejo izcedek iz nosu in 

občutek zamašenega nosu ter pomirijo dražeč 

kašelj). Ob vnetju v grlu je priporočljivo 

Kaj lahko storimo sami
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telesna temperatura pade in se dihalni znaki 

omilijo, lahko kašelj in slabost trajata še teden 

ali dva. Virus gripe tipa B lahko povzroči 

podobne klinične znake. Bolezen, ki jo 

povzroči virus gripe tipa C, pa se pojavlja le 

občasno. Redko jo spremlja zvišana telesna 

temperatura, še redkeje pa pride do hujših 

bolezni spodnjih dihal. Gripa je pogostejša pri 

otrocih. Pri odraslih s kroničnimi srčnimi in 

dihalnimi boleznimi, pri nosečnicah in 

imunsko oslabljenih posameznikih se lahko 

razvije pljučnica.

Telo pred mikrobi ščitijo predvsem koža in 

sluznice, saj preprečujejo, da bi vdirali v telo. 

Nekaterim mikrobom pa to vseeno uspe in 

tako lahko povzročijo različne okužbe. Zato je 

telo razvilo imunski sistem, (vitamini in 

minerali, ginseng ) ki z zapletenim delovanjem 

neprestano prepoznava najrazličnejše tujke in 

se bojuje proti njim. Gripe se bomo uspešno 

ubranili le, če bomo ustrezno okrepili 

obrambne sposobnosti svojega telesa.

· Poskrbimo za uravnoteženo prehrano, 

bogato z vitamini in minerali, in jo 

razporedimo v 5 obrokov.

· Z redno telesno vadbo in gibanjem na 

svežem zraku tudi pozimi utrjujemo svoje 

telo.

· Izogibamo se čezmernemu pitju alkohola, 

kave in kajenju.

· Izogibamo se javnih, zaprtih prostorov, kjer 

je hkrati veliko ljudi.

Kako gripo preprečiti

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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jemanje oralnih antiseptikov, ki uničujejo 

mikrobe in tako preprečujejo širjenje okužbe 

in vnetja. Če nas že boli v grlu, nam bodo 

pomagali antiseptiki z lokalnim anestetikom, 

ki blaži bolečino. Kašelj, ki moti počitek in 

dodatno izčrpava, lajšamo z antitusiki, ki 

pomirjajo suh in dražeč kašelj ter olajšajo 

dihanje in bolečine v prsih. Izberemo lahko 

tudi sirupe z naravnimi izvlečki. Sirupi za 

izkašljevanje pomagajo pri produktivnem 

kašlju. Med boleznijo se moramo izogibati 

naporom in počivati.

Kadar zbolijo otroci, takoj poiščimo 

zdravniško pomoč. Odrasli pa zdravnika 

obiščemo, če  težko dihamo, nas boli v prsih, 

smo manj odzivni, zaspani in zmedeni, se nam 

poslabša kronična bolezen.

Smrkate, kašljate, vas boli grlo? Morate imeti 

ob sebi ves čas papirnate robčke? Potem se 

vas je prav gotovo lotil prehlad. Prehlad je 

najpogostejše obolenje zgornjih dihalnih poti. 

Pojavlja se vse leto, vendar je pogostejši jeseni 

in pozimi. Gripa pa je hujše obolenje od 

prehlada. Je zelo nalezljiva in pogosta okužba 

dihalnih poti. Običajno jo spremljajo zvišana 

telesna temperatura, mrazenje, suh kašelj, 

glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter 

utrujenost. Vsi našteti simptomi povzročajo 

slabo počutje in nas prisilijo, da nekaj dni 

ostanemo v postelji.

Kdaj je treba obiskati zdravnika

Razlika med gripo in prehladom

Cepljenje proti sezonski gripi 

Cepljenje proti sezonski gripi je najbolj 

učinkovit ukrep za preprečevanje obolevnosti 

in zapletov, ki so lahko posledica gripe. 

Cepljenje se priporoča vsem zdravim osebam, 

ki nimajo alergije na cepivo, še posebej pa 

osebam s povečanim tveganjem za težji potek 

obolenja. To so osebe starejše od 65 let, osebe 

s kroničnimi obolenji srca in ožilja, kroničnimi 

obolenji dihal in presnove vključno s sladkorno 

boleznijo ter osebe z oslabelim imunskim 

sistemom. Pri omenjenih skupinah prebiva-

lstva lahko sama gripa poteka v težji obliki, 

zaradi poslabšanja osnovne bolezni pa pogosto 

zahteva bolnišnično zdravljenje. Cepljenje 

proti gripi se priporoča tudi nosečnicam v 

drugem in tretjem tromesečju nosečnosti, 

proti gripi pa se lahko cepijo tudi otroci in 

dojenčki od šestega meseca starosti dalje. S 

cepljenjem šolarjev, študentov in zaposlenih 

lahko preprečimo širjenje bolezni v kolektivu. V 

deželah Z Evrope se proti gripi cepi več kot 80 % 

ogrožene populacije. Za gripo sicer na svetu 

zboli 3-5 milijonov ljudi; 250.000 – 500.000 

oseb zaradi gripe umre.

Cepivo proti sezonski gripi vsebuje vsako leto 3 

različne tipe inaktiviranega virusa, za katere se 

pričakuje, da bodo krožili v prihajajoči sezoni, 

zato se je proti gripi potrebno cepiti vsako leto 

znova. Cepivo je sestavljeno iz prečiščenih 

površinskih antigenov virusov, ki so pridobljeni 

na oplojenih kokošjih jajcih. Cepivo je mrtvo in 

kot tako ne more povzročiti bolezni niti v blagi 

obliki. Le redko se lahko po cepljenju pojavijo 

stranski učinki, kot so povišana telesna 
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temperatura, slabo počutje, oteklina, rdečina 

in bolečina na mestu vboda, ki pa izginejo v 

dveh dnevih. Po cepljenju proti sezonski gripi 

do sedaj ni bilo opaženih težjih neželenih 

učinkov, kljub dejstvu, da se vsako leto s tem 

cepivom cepi več milijonov ljudi. Cepljenje za 

60 – 80 % zniža tveganje za obolenje in težji 

potek gripe.

Tudi v našem Domu bo v oktobru potekalo 

cepljenje proti sezonski gripi. Letos bo 

povsem brezplačno. Priporočamo vam, da se 

odzovete vabilu na cepljenje in se nanj 

prijavite, ko bo izdano obvestilo. Prijave 

bomo zbirali v ambulanti, o datumu boste 

obveščeni. 

Literatura: http://med.over.net/clanek/cepljenj-proti-sezonski gripi-in-

pnevmokokni-pljucnici/ (dosegljivo 16.9.2015)

www.ezdravje.com/prehlad-in-gripa/gripa/ (dosegljivo 16.9.2015)

www.ezdravje.com/prehlad-in-gripa/gripa/znacilnosti-gripe/?s=vse 

(dosegljivo 16.9.2015)

                                                                                                
Janja Duh, vodja zdravstvene nege

Delo z ljudmi in za ljudi je 
neizmerno lepo, a tudi 
naporno. V stikih s 
soljudmi se med seboj 
srečajo različni pogledi 
na svet, na vrednote, 
različni cilji in potrebe. 
O b  v s e m  t e m  j e  
pomembno, da vedno 

SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVEGA 
DOSTOJANSTVA V STAROSTI IN 

BOLEZNI

s p o štu j emo  in  varu j emo  č lovekovo  
dostojanstvo. Posebej moramo biti pozorni na 
dostojanstvo starega in bolnega človeka, 
nekoga, ki je potreben dolgotrajne oskrbe in 
nege. Bolan človek namreč lahko izgubi svojo 
moč in voljo uveljavljati dostojanstvo.

Na spoštovanje človekovega dostojanstva nas 
opominjajo dokumenti, kot sta Kodeks etičnih 
načel v socialnem varstvu in Evropska listina 
pravic in odgovornosti starejših, potrebnih 
dolgotrajne oskrbe in podpore. Spoštovanje 
sočloveka pa je pravzaprav nekaj, kar nam je ali 
pa bi nam moralo biti položeno že v zibelko in 
potem podkrepljeno z vzgojo in lepimi zgledi 
staršev. 

Menim, da smo za varovanje dostojanstva 
starega in bolnega človeka zadolženi kar vsi 
skupaj, predstavniki mlade, srednje in starejše 
generacije. Kako pa se takšno spoštovanje 
lahko kaže v praksi? 

Človeka moramo nazivati dostojanstveno in 
spoštljivo: ga po potrebi vikati, v Domu za stare 
in v uradnih situacijah ga nagovoriti z g./ga. in 
imenom al i  pr i imkom. Uporabl janje  
pomanjševalnic, raznih skovank ali govorjenje z 
bolnim starim človekom, kot da je otrok, 
njegovo dostojanstvo krni in ni primerno. 

O človeku je potrebno lepo govoriti tudi v 
njegovi odsotnosti. 

Paziti in varovati moramo njegovo potrebo po 
zasebnosti. To lahko pomeni, da npr.:  v Domu 
za stare zapremo vrata sobe, kadar nekoga 
preoblačimo in umivamo. Ali pa doma, da 
gredo družinski člani, ki pri osebni negi ne 
pomagajo, za ta čas ven iz sobe.  

Posebno pozornost namenjamo varovanju 
človekovih osebnih podatkov, kot so npr. 
zdravniške diagnoze, finančni podatki. Kadar 
nam človek zaupa kakšno osebno zgodbo ali 
skrivnost, jo obdržimo zase in tako ohranimo 
njegovo zaupanje. 
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Na vsakega človeka, ne glede na njegovo 
starost, bolezen ali zmožnosti, je potrebno 
gledati kot na dragocenega in edinstvenega 
ter tako z njim tudi ravnati. Nikoli ne vemo, 
kdaj se bomo sami ali pa naši svojci znašli v 
podobni situaciji – takrat bomo imeli 
priložnost, da se nam naša dobra dejanja 
povrnejo. 

Naj zaključim z lepo mislijo, ki jo je večkrat 
izrekel dr. Anton Trstenjak: »Za človeka gre!«. 

                                                                                                      
Alenka Zorč, socialna delavka 

Drži, da v Domu skrbimo za oskrbo in nego 
naših stanovalcev, obenem pa imamo kar 
nekaj stanovalcev, ki zmorejo in želijo tudi 
sami pomagati s prostovoljskim delom. Kdor 
želi, pomaga na način, ki ga želi in zmore. 
Verjamem, da ste marsikoga med njimi že 
sami opazili in spoznali, delo nekaterih pa je 
bolj očem skrito. Na recepciji lahko vidite go. 
Ivanko Sedej – ki poskrbi za to, da so vsi 
obiskovalci vpisani v knjigo obiskov. Gospa 
Ivanka je pri svojem delu natančna in prav nič 
ji ne uide. Svoje delo opravlja z veseljem in 
zavzetostjo. Poleg nje imamo še dve 
stanovalki, ki nam pomagata pri dežurstvu: 
go. Barbaro Thaler in go. Miro Čas. Pomoč 
vsem treh nam pride še kako prav. 

Zagotovo stanovalci poznajo g. Jožeta 
Škantarja, ki mu v šali rečemo kar »domski 
poštar«. Gospod Jože redno raznosi pošto 
ostalim stanovalcem. Pošto, ki jo stanovalci 
dobijo iz njegovih rok, ter jo spremlja še lepa 
beseda in širok nasmeh na obrazu, so prav 
posebej veseli. 

Ne opazi pa vsakdo dela ge. Milane Rozman. 
Gospa Milana redno pomaga pri zlaganju 

PROSTOVOLJSKO DELO STANOVALCEV 
V NAŠEM DOMU

oblačil v pralnici. Perica Polona mi je povedala, 
da se vedno znova razveseli gospe Milane, ki 
delo opravi natančno, s seboj pa običajno 
prinese še zvrhan koš dobre volje. 

Dokler je le lahko, je pomagala tudi ga. Terezija 
Ščančar. Gospa je pomagala pri skrbi za lepo 
okolico Doma – pred njenimi rokami ni bil 
varen prav noben plevel.

Hvala naštetim stanovalcem in tudi ostalim, ki 
niso imenovani, pa se vsak dan posebej trudijo, 
da je življenje v Domu prijetno ter Dom urejen.

Alenka Zorč, socialna delavka

G. Škantar skrbi, da pošta pride v prave roke.              

                                                                             

Tako kot v vseh socialno varstvenih zavodih, se 
tudi v našem Domu prepleta cela množica ljudi 
z različnimi poklici. Vsi skupaj pa stremimo k 
temu, da bi bili stanovalci našega Doma kar 
najbolje oskrbljeni in bi se počutili pri nas 
zaželjene, varne in  spoštovane.

Vendar pa se nismo rodili vsevedi, potrebno je 
bilo izobraževanje za dosego našega znanja, 
prav pa je, da ga tudi nadgrajujemo. A vendar 
so najtežji prav prvi koraki na poti do poklica. 

DIJAKI IN  PRIPRAVNIKI V NAŠEM 
DOMU

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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Pri nas smo z veseljem odprli vrata dijakom 
srednje zdravstvene šole Jesenice in Postojna. 
Že nekaj let tako gostimo v Domu dijake 3. in 4. 
letnika Srednje zdravstvene šole Jesenice – 
smer srednja medicinska sestra in dijake 
Srednje gozdarske in lesne šole Postojna - 
smer bolničar negovalec.

Zavedamo se, kako težko je dobiti  
pripravništvo za srednjo medicinsko sestro, 
zato z veseljem ponudimo tudi možnost 
opravljanja pripravništva dvema pripravni-
koma istočasno. Poskrbimo, da lahko opravijo 
t u d i  k rože n j e  p o  d r u g i h  d e l o v n i h  
organizacijah v okviru zakonskih zahtev in 
priporočil.

Vsako leto se v času dopustov odprejo vrata 
študentskemu delu; mladi nam z veseljem 
pomagajo pri vsakdanjih delih in nalogah v 
zdravstveni negi, v pralnici, kuhinji; dežurajo v 
recepciji in pomagajo strežnicam pri čiščenju.
Na koncu bi rada vse, ki ste na kakršenkoli 
zgoraj predstavljeni način sodelovali z nami, 
pohvalila, saj ste bili pridni in zanesljivi 
sodelavci. 
Hvala za prispevano. 

                                                                                         
Janja Duh, vodja zdravstvene nege

 Soba gospe Regine je galerija v malem

SOBA B105 – GALERIJA V MALEM

V mesecu aprilu 2015 je k nam prišla ga. Regina 
Matič. Sprejeta je bila v sobo poleg ge. Stopar 
Milene, s katero se je dobro razumela. A 
vseeno je bila želja po svoji  sobi prevelika. Zelo 
se je razveselila novice, da se bo selila na 
nasprotno stran hodnika v enoposteljno sobo.
Kar sama je spakirala večino svojih oblačil in 
osebnih predmetov, da je selitev potekala 
hitreje in bolj enostavno.

Gospa je rada v svoji sobi. Kako ne bi bila, ko pa 
je sobica svetla, topla in dovolj velika za enega 
uporabnika. Pa še galerija umetniških slik v 
malem je!

Ob mojem obisku mi gospa Regina z veseljem 
razloži in pokaže umetniške slike, ki jih ima 
razobešene po stenah. Zaupa mi, da vse 
umetnike (vsi so akademski slikarji) tudi 
osebno pozna; o vsakem ve povedati nekaj 
besed. Iz pogovora razberem, da ji največ 
pomenita dva umetnika, katerih slike visijo nad 
mizo, nad njenim vzglavjem in ob vznožju 
postelje. 
To sta mož in žena: g. Bernik Janez (njegovi deli 
sta Tihožitje in Kruh na mizi in 
ga. Maroš Adrijana (njeno delo je Trinog in 
Osebni portret ge. Matič, ko je bila stara 50 let). 
Ostala dela:  Peternelj Konrad  (Nevihta), 
Vozel Franc ( Tihožitje), 
Oblak Polde (Pokrajina v rdečem). 

Ob razlagi se gospa zelo vživi in z lahkoto se 
razbere, da ima rada umetnost.
Ob mojem prihodu v sobo je na mizi kvačkanje. 
Del svojega prostega časa vloži v ročno delo, pri 
katerem je zelo spretna. Zaupa mi, da je 
nakvačkala ogromno posteljnih pregrinjal. Z 
občudovanjem se zazrem v njene roke, kjer se 
ne vidi vplivov tako velikih obremenitev.

V sobi ima tudi TV sprejemnik; gospa pove, da 
redno spremlja dnevnik; pa tudi zvečer rada 
pogleda kako nadaljevanko ali film.

Njen svet v malem se iz sobice širi tudi na 
balkon, kjer ima dva udobna stola in mizico. 
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 Portret- gospa Regina pri 50-tih.

Udobje sedenja na balkonu  si poveča z 
debelima blazinama, ki ju namesti na stole.

Ko odhajam od gospe Regine, lahko rečem 
samo: » Gospa Regina, imate lepo sobico, v 
kateri ste si ustvarili svet, kjer se počutite 
doma. Naj tako tudi ostane.» 

                                                                                                 
Janja Duh, vodja zdravstvene nege 

V soboto, 14.2.15 smo bili v avli Doma prisotni 
pri nastopu plesne skupine, ki se imenuje 
SALSA RICA.
Vodja in ustanoviteljica te plesne skupine je 
gospa Carmen Elena Iskra. Bila je rojena v 
Kolumbiji in je prišla v Slovenijo pred 17. leti s 

SALSA RICA IN NJEN PLES

plesno skupino. Ostala je v Sloveniji, se tu 
poročila in z gospodom Iskro ustvarila družino.

Zbrala je večjo skupino deklet različne starosti 
in dva mlada fanta. Trikrat tedensko imajo vaje. 
Gospa Carmen se je naučila slovenščine, ki jo 
lepo obvlada. Njen materni jezik pa je 
španščina.
Prikazali so 7 različnih tipičnih kolumbijskih 
plesov, primernih za različne starosti plesalcev. 
Plesalke in plesalca so izvajali temperamentno 
hitre gibe rok, prstov rok, ramen, bokov in nog. 
Pri tem pa jih je spremljala tipična kolumbijska 
glasba.
Pr i jeten nasmeh in  ž ivahen pogled 
nastopajočih sta dokazovala nj ihovo 
lahkotnost gibov, veselje, uživanje in 
zadovoljstvo pri plesu, ki so ga izvajali. Pravi 
užitek je bilo to opazovati. Stanovalci smo jih 
zelo radi nagradili z močnim aplavzom po 
izvedbi vsakega plesa posebej.
Pri zadnjih dveh plesih se je skupini pridružila 
tudi sama gospa Carmen Elena in tako še 
dodatno obogatila nastop.
Menim, da je bilo zadovoljstvo resnično 
obojestransko. Plesna skupina je dobila res 
bučen aplavz in popolno navdušenje nas 
stanovalcev. Mi pa smo imeli zelo pestro 
popoldne, ki je mimogrede minilo. Naša želja 
je, da bi še kdaj prišli in nam s svojimi plesi in 
njihovo energijo polepšali in obogatili bivanje v 
Domu.

                                                                                                               
Milan Gunde, stanovalec

Letos smo se s stanovalci našega Doma dobre 
volje in polni pričakovanj v mesecu maju podali 
na romanje v Stično. Kot vsako leto nas je tudi 
letos najbolj skrbelo vreme. Bo deževalo? Bo 
prehladno? Bo sonce? Vendar dan je bil 
čudovit. Sončen in topel. Vsaka še tako majhna 

ROMANJE STANOVALCEV KATOLIŠKIH 
DOMOV
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senca je bila dobrodošla. Stanovalci in 
spremljevalci petih katoliških domov smo se 
zbrali v cerkvi Matere božje ob darovanju sv. 
maše. Sledilo je skupno druženje na 
cerkvenem dvorišču. Seveda pa smo opravili 
tudi nakupe v bližnji Zeliščni lekarni p. Simona 
Ašiča. Polni vtisov in zadovoljstva smo se vrnili 
v zavetje našega Doma. 

Stična je kraj v Občini Ivančna Gorica. Znana je 
po cistercijanskem samostanu Stična, ki je 
edini še delujoči cistercijanski samostan v 
Sloveniji. V okviru samostana deluje tudi 
Muzej krščanstva na Slovenskem.

….. IN ŠE NEKAJ O STIČNI IN STIŠKEM 
SAMOSTANU

V Stični se letno odvija Festival Stična , vsako 
leto je tu tudi zbiranje katoliške mladine, ko 
povprečno obišče travnike okoli samostana 
okoli 10000 obiskovalcev (ocena medijev 
zadnjih 8 let). Tudi kulturno društvo Stična 
organizira kulturni poletni festival z imenom 
Festival Stična.

Stična je tudi izobraževalno središče za celotno 
občino že 60 let, od 1980 naprej se Šolski 
center (Osnovna šola Stična in Srednja šola 
Josipa Jurčiča) nahaja na samem med naselji 
Stična in Ivančna Gorica. Ima približno 712 
prebivalcev.

Stiški samostan se nahaja med dolenjskimi 
griči. Med redkimi delujočimi samostani je 
edini, ki pripada cistercijanom. Cistercijanski 
red je nastal leta 1098 v Burgundiji v Franciji, v 
kraju Citeaux in po kraju tudi dobil ime. 
Ustanovitelji so bili trije svetniki, ki so bili 
benediktinski menihi iz samostana v kraju 
Molesme. Samostan je danes pomemben 
kulturni in verski spomenik. Leta 1136 ga je 
ustanovil oglejski patriarh Peregrin I. Takrat je 
dobil tudi mnogo posesti. Menihi cistercijanci 
so se poleg mol i tve posvečal i  tudi  
dobrodelnosti,  delu in gospodarskim 
dejavnostim. Od 13. stoletja dalje pa tudi 
dušnemu pastirstvu. V drugi polovici 15. 
stoletja je doživel veliko turških napadov in 
imel nato krizo v 16. stoletju. Ponoven razcvet 
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doživi v 17. stoletju. Ta je trajal do njegovega 
razpusta leta 1784. Ponovno je bil naseljen 
leta 1898. Je najstarejši na slovenskem 
ozemlju. 

V samostanu je živel pater Simon Ašič, znani 
slovenski zdravilec. Tukaj sta se izobraževala 
tudi Anton Tomaž Linhart in Jakob Petelin 
Gallus. Kompleks samostana sestavljajo 
romanska samostanska cerkev - bazilika, ki je 
b i l a  v  b a ro ku  d va k ra t  p re d e l a n a ,  
zgodnjegotski križni hodnik s freskami ter 
vrsta stavb s preobleko iz 17. in 18. stoletja. V 
prvem nadstropju so muzejske in galerijske 
zbirke Slovenskega verskega muzeja. Del vrta 
v obzidju na južni strani obsega meditativni 
park, ki je povsem oddaljen od drugih površin 
in urejen kot mirna, zelena trata. V trgovinici 
lahko kupite tudi priznana zelišča patra Ašiča 
in izdelke drugih menihov.

(vir: Wikipedija in internet Kraji – Slovenija)

Janja Hodnik, poslovna sekretarka

NA RAZSTAVI ROČNIH DEL 

DAN ODPRTIH VRAT 

Ivanka Sedej, na svojem »delovnem mestu«. 

Letos junija smo bile na razstavi ročnih del v 
Stari Fužini Regina Matič, Milena Stopar, 
Marija Cesar in jaz, Ivanka Sedej. Tja nas je 
odpeljala Sabina. Razstava nam je bila zelo 
všeč, ker so nam ročna dela zelo pri srcu in 
domača.
Poleg tega, da smo si ogledale ročna dela, pa 
smo se tudi posladkale in popile sok. Polne 
lepih vtisov in novih idej smo se vrnile nazaj v 
Dom.

                                                                                                               
Ivanka Sedej, stanovalka

 Skupna telovadba- stanovalci in obiskovalci. 
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Neke sončne sobote sredi junija smo na stežaj 
odprli vrata vsem, ki jih je zanimalo, kako 
poteka življenje v Zavodu sv. Martina. 
Obiskovalci so si ogledali Dom ter v uvodni 
direktorjevi predstavitvi izvedeli marsikatero 
zanimivost o Zavodu sv. Martina. 
Ali ste na primer vedeli, da je najstarejša 
stanovalka v Domu ga. Fani, stara 105 let? Ali 
pa, da je polovica stanovalcev doma iz Občine 
Bohinj? 
Po uvodu so se obiskovalci udeležili skupne 
telovadbe pod vodstvom fizioterapevtke 
Bernarde Markelj. Po tem, ko so razgibali 
svoje telo, so se preizkusili še v vajah za 
spomin, ki jih je prikazala delovna terapevtka 
Simona Ušeničnik. 
Z zanimanjem so prisluhnili tudi vodji 
zdravstvene nege Janji Duh, ki je predstavila 
delovanje defibrilatorja in opremo za lažje 
oskrbovanje in negovanje nepokretnih oseb.
Bogatejši za nove izkušnje in znanje so se 
podali še v prostore delovne terapije, kjer so 
se posladkali z dobrotami, ki so jih s pomočjo 
oskrbovalke Jane Strgar zanje pripravile 
stanovalke. 
Dan odprtih vrat se je pokazal kot priložnost za 
nova poznanstva in prijetna druženja. Še ga 
bomo ponovili. 

                                                                                                         
Alenka Zorč, socialna delavka

HARMONIKARSKI ORKESTER 
ŽELEZNIKI 

 Harmonikarski orkester Železniki.  

Lepega sončnega dne začetku avgusta je v 
atriju našega Doma veselo zadonelo. Na obisk 
so prišli člani Harmonikarskega orkestra 
Železniki. Da jih bolje spoznamo, so se nam 
opisali kar sami. 

Začetki harmonikarskega orkestra Železniki 
segajo v leto 1984, ko se je nekaj godcev iz 
širšega območja Železnikov odločilo, da se 
bodo tedensko srečevali in obujali stare viže s 
pomočjo diatonične harmonike (pogovorno 
frajtonarice).

Orkester danes trenutno šteje dvanajst članov 
in deluje kot društvo. Umetniški vodja orkestra 
je Simon Razpotnik, ki pa danes zaradi 
službenih obveznosti žal ni mogel priti.
Eden izmed osnovnih namenov skupnega 
druženja je ohranjanje starega glasbenega 
izročila. Gre predvsem za preigravanje starih 
ljudskih valčkov in polk. Z nastopanjem na 
prireditvah, ki jih pretežno obiskujejo mladi, 
staro glasbeno izročilo širimo tudi med mlajše 
generacije.

Harmonikarski orkester Železniki je lani 
obeležil 30. obletnico svojega delovanja. 

Po reorganizaciji Harmonikarskega orkestra 
Železniki, ki se je zgodila v oktobru 2012 
(Harmonikarski orkester je svoj status 
nadgradil v Društvo Harmonikarski orkester 
Železniki), se je število nastopov precej 
povečalo. Povprečno je nastop vsak mesec. 
Skupina sodeluje na državnih, občinskih 
(Čipkarski dnevi), kulturnih  in dobrodelnih 
prireditvah ter praznovanjih zaključenih družb. 

»Harmonikarski orkester Železniki zavestno 
dela na promociji občine Železniki. Na nastopih 
poudarjamo, iz katerega kraja prihajamo. Svoje 
kulturno delovanje se trudimo razširiti tudi 
izven meja občine Železniki. 
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Na prireditvah se povezujemo tudi z ostalimi 
društvi ožjega in širšega lokalnega pomena 
(pevski zbori, mažoretno društvo), s čimer 
skrbimo tudi za medgeneracijsko sodelo-
vanje.«

 Stanovalci na izletu v Podbrezjah.  

22. junija nas je vodila pot v Podbrezje po stari 
romarski poti k Mariji Sedem žalosti. Cerkvica 
stoji v Podbrezjah na hribčku, zelo lepo je 
vidna tudi z avtoceste.
Malo zgodovine:  Taborska cerkev Marije 
Sedem žalosti v Podbrezjah  je bila osrednja 
romarska cerkev na Gorenjskem, skupaj z 
ljubensko in brezjansko cerkvijo, pa so 
predstavljale najpomembnejšo gorenjsko 
romarsko pot k Trem Marijam. Taborska 
cerkev je bila že v letu 1502 omenjena prvič in 
sicer kot protiturški tabor in predstavlja 
edinstveno arhitekturo protiturškega 
udejstvovanja prebivalcev v 15. stoletju.
S sedmimi  stanovalci in Bernardo smo po 
zajtrku odrinili proti Podbrezjam. Tam nas je 
pričakala moja bivša sodelavka Jasna, ki  skrbi 
za urejenost cerkvice in njene okolice. 
Pozdravit nas je prišel tudi gospod župnik  

Miran Tolar, član harmonikarskega orkestra 
Železniki

IZLET K CERKVICI MARIJA SEDEM 
ŽALOSTI V PODBREZJAH
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Janez Rihar, ki nam je v pozdrav  vklopil 
cerkvene zvonove. Povabil nas je v cerkvico, 
nam pokazal vse njene zanimivosti, povedal 
nekaj o zgodovini in legendo o Taborski Urški.
Po končanem ogledu  sta  nas pred cerkvico 
postregli moji bivši sodelavki Jasna in Marija z 
domačim pecivom, sokom, kavo in češnjami. 
Posedeli smo na soncu in klepetali. Kar prehitro 
je minil čas in potrebno je bilo odriniti nazaj 
proti Srednji vasi.  Izlet je bil lep, moji prijateljici 
pa sta ga lepo posladkali z dobrotami, ki sta jih 
pripravili. 

                                                                                               
Janja Duh, vodja zdravstvene nega

 Poletni izlet k  jezeru. 

V sredo, dne 22.7.2015 smo se odpeljali na 
Bohinjsko jezero s socialno delavko Alenko 
Zorč.
Odpeljali smo se s kar dvema avtoma. En avto 
je vozila Alenka, drugega pa Barbara, ki je pri 
nas zaposlena prek javnih del. Na jezero smo se 
odpeljale: Marija Cerar. Marija Uršič, Ivanka 
Sedej, Franc Arh, Alojz Lenar in Milena Stopar. 
Janja Hodnik me je opozorila na kopalke. Ker jih 
nisem vzela, mi je bilo kasneje zelo žal zaradi 
tega.
Bil je res prekrasen dan. Pri jezeru smo šli na 
kavo in sladoled in se slikali z Alenko. Bilo je 
enkratno in zelo zabavno.

                                                                                                                
Ivanka Sedej, stanovalka

PRI JEZERU 
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OBISK LOVCA LOVRA

Lovec Lovro razlaga o divjih živalih v naših 
krajih.  

3. septembra nas je obiskal lovec Lovro iz 
Bohinjske Bistrice.
Zbrali smo se v avli Doma. Vneto in z 
zanimanjem smo poslušal i  n jegovo 
predstavitev.

Po uvodnem pozdravu nam je predstavil živali, 
ki so tipične za bohinjske gozdove in gore. S 
seboj je imel trofeje srne, gamsa, kozoroga.

Lovci na zimo poskrbijo, da imajo živali dovolj 
hrane. Čez celo leto pa lovske družine 
spremljajo  živali in če življenje poteka tako, 
kot je v naravi potrebno. 

Kot zanimivost je povedal, da kozorogi, srnjaki 
in jeleni vsako leto na novo odvržejo rogovje, 
le-to pa jim ponovno zraste še večje in po tem 
se tudi lahko  določa starost.

Najvišje v planinah živijo kozorogi, ki se 
nikogar ne bojijo. Zato se moramo vsi, ki 
hodimo v planine zavedati, da smo mi tisti, ki 
se moramo njim umakniti s poti, mi smo tisti, 
ki smo v njihovem prostoru gosti. Poseben 
poudarek je dal tudi na to, da lovci morajo 
vedeti za vsako žival posebej, kako in kdaj jo 
lahko streljajo.

Pri živalih je zelo zanimiva hierarhična ureditev. 
Sol je za njih priboljšek, ki ga lahko uživajo 
samo odrasle živali, mladiči pa to lahko samo 
opazujejo in se učijo od njih.

Specifično za te kraje je tudi, da zapade veliko 
snega. Lovci morajo vedno vestno spremljati, 
ali imajo živali dovolj hrane in če ne, se jim jo 
dodaja na posebnih mestih, kjer so nameščene 
krmilnice.

Ga. Joži je še dodala, da se ji zdi zelo zanimivo 
to, da jeseni, ko ni več dovolj zelene hrane, 
živalce pridno brskajo po meliščih in iščejo 
koreninice. Zanimivo pa se ji zdi, da sta si po 
barvi najbolj podobna srna in kozorog.

Stanovalci si želijo več takšnih obiskov. Celo 
življenje se učimo in nikoli ni prepozno, da 
izvemo kaj novega, pa še naši dnevi so 
drugačni, bolj pestri, pravita Joži in Francka.

ga. Frančiška Kranjc,  ga.  Jožefa Vrtačnik, 
stanovalki,  Ana Samsa, študentka na praksi 

Sončna poznopoletna sobota, kot naročena za 
piknik. 

PIKNIK S STANOVALCI IN NJIHOVIMI 
SVOJCI
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 Obisk tete Pehte. 

Poznopoletna sobota v septembru je bil dan, 
ko smo se srečali zaposleni, naši stanovalci in 
njihovi domači.

Čeprav je jutranja megla povzročila kar nekaj 
zaskrbljenih pogledov, je sonce pokazalo 
svojo moč in jo pregnalo ter naredilo dan kot 
naročen za piknik.
Po pripravi «piknik placa« smo zaposleni 
povabili vse, naj se nam pridružijo na 
pripravljenem prostoru. Kuhar Slavko je že 
privabljal z omamnimi vonjavami, harmonikar 
pa je ogreval meh in s svojimi zvoki obljubljal  
ta pravo zabavo. 

Po uvodnem nagovoru direktorja in župnika, 
nas je obiskala teta Pehta. Njeni zeliščni 
»zvarki« in nasveti so vedno dobrodošli.

Potem pa je nastopila prava pojedina, kot se 
za piknik spodobi.
Skozi vse dogajanje so nas prijazno božali 
sončni žarki in zvoki harmonike. Lepo se je bilo 
pogovarjati in spoznavati.
Naredil se je čudovito sončen, topel in vesel 
dan za vse udeležene.

Ana Samsa, študentka na praksi

SREČANJE DELOVNIH TERAPEVTOV IN 
STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV V 

KRANJSKI GORI

Septembra je potekalo srečanje delovnih 
terapevtov in stanovalcev gorenjskih Domov v 
Kranjski Gori.

Iz našega Doma se nas je odpeljalo pet. Tri 
stanovalke, delovna terapevtka Simona in 
Sabina, ki nas je vozila.

Pričakal nas je lep in topel sprejem. Po prvih 
vtisih in pozdravih se je naš »poseben dan« 
pričel. Najprej smo se srečali s stanovalko, ki je 
včasih stanovala v našem Domu z gospo Marijo 
Dimnik. Bila nas je zelo vesela in je bila tudi ves 
čas z nami. Moramo povedati, da je bilo 
zadovoljstvo obojestransko.

Po tem uvodu smo se udeležili ustvarjalne 
delavnice. V delavnici smo izdelovali buče iz 
blaga. Zelo je bilo zanimivo. Se moramo kar 
pohvaliti, da so nam buče lepo uspele in sedaj s 
ponosom krasijo naše sobe.

Po delavnici smo imeli kosilo, po kosilu pa so 
nam razkazali Dom. Dom je resnično lep in lepo 
urejen. Imajo zelo lepo urejen vrt. Še posebej 
so nam bile všeč dvignjene gredice, na katerih 
rastejo zelišča in različna zelenjava in so 
dostopne tudi za tiste, ki so na vozičku.

Po obrazih stanovalcev smo videle, da se v 
Domu dobro počutijo. Gospa Milana je še 
dodala, da je pozitivno presenečena. Pred 
tremi leti ji ni bilo tako všeč. Sedaj pa zelo. 
Pove, da je Dom dobil dušo.

Sledila je samo še zahvala za povabilo in pot 
nazaj v naš Dom.       

                                                            
ga.  Milana Rozman in ga. Jožefa Vrtačnik,  

stanovalki,  Ana Samsa, študentka na praksi                                                                                                    
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SIMBIOZA GIBA

 Popolna simbioza, ko združijo moči starejši….. 

 ……. In otroci.  

S i m b i oza  g i b a  p o m e n i  v s a ko l e t n o  
vseslovensko medgeneracijsko druženje 
starih in mladih. Pričela se je leta 2011 in do 
sedaj uspela vključiti zavidljivo število ljudi. 
Simbioza giba je letos povezala Slovenijo med 
21. In 27. septembrom. Slogan simbioze se 
glasi: Gibanje je življenje in življenje je 
gibanje.

22. septembra, smo v našem Domu v času 
telovadbe v svoje vrste povabili otroke 
Podružnične šole iz Srednje vasi in z njimi 
preživeli urico druženja v športnih igrah.

Zanimalo nas je, kako so otroci doživeli ta dan, 
to urico, zato smo prosili, da jih o tem povpraša 
njihova učiteljica, ga. Jožica Kašca in povedali 
so tole:

Všeč mi je bilo, ko smo se šli prstomet. 
Matej

Fajn mi je bilo, ko je ena punca rekla, da bodo 
tisti, ki sedijo na stolih in vozičkih, zmagali. 
Smo pa na koncu mi zmagali.

Matija

Sem zmagal pri balinčkih in kegljih. Premagal 
sem gospo Barbaro, ki je svetovna prvakinja. 

Voranc

Všeč mi je bilo, ko smo žoge metali v "kiblo".  
Ana

Tudi vsem ostalim učencem so bile igre zelo 
všeč in vsi  si takšnega druženja še želijo.

                                                                                                             
Ana Samsa, študentka na praski 

 Kdo bo zmagovalec dneva v balinanju?....  

DRUŽABNE IGRE
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 …Pa v kegljanju? 

Da se dnevi ne ponavljajo preveč, vsake toliko 
v Domu pripravimo dodatno popestritev. V 
tem smislu se je dobro prijelo tudi popoldne, 
ki ga preživimo ob igranju družabnih iger. Po 
kosilu si stanovalci najprej privoščijo malo 
počitka, potem pa se počasi zberemo v avli. 
Kandidatov za igre je vedno dovolj. Stanovalci 
se razdelijo v skupine in se preizkusijo v 
metanju balinčkov, podiranju kegljev in 
prstometu. Nekateri od njih so v teh 
disciplinah že pravi mojstri. Ne glede na to, 
koliko je kdo uspešen, se ob igri vsi veselimo in 
glasno navijamo drug za drugega. 

                                                                                                      
Alenka Zorč, socialna delavka    

                                                                                     

 Zaposleni pred cerkvico sv. Lucije.  

 STROKOVNA EKSKURZIJA 
ZAPOSLENIH 2015
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Center za starejše občane Lucija.  

Ko smo razmišljali, kam naj nas letos vodi pot, 
je bil podan predlog za obisk slovenske obale. 
Ideja je bila odlična, saj v tistih koncih za 
strokovno ekskurzijo res še nismo bili.

Iz hladnega Bohinja smo prispeli v toplo Lucijo. 
Našo radovednost smo si želeli potešiti z  
ogledom Centra za starejše občane Lucija, ki je 
v samem centru mesta, 300m od morja. Med 
vsemi informacijami smo izvedeli tudi, da so 
svojo dejavnost pričeli opravljati  1. decembra 
2008 – dober mesec pred nami. Na voljo imajo 
eno in dvoposteljne sobe, eno in dvoposteljne 
garsonjere ter eno in dvoposteljna stanovanja. 
Sprejmejo lahko največ 194 stanovalcev. 
Stanovalci imajo čudovit razgled na morje, na 
marino, na Portorož in prav to je najbrž 
mamljivo za stanovalce drugih Domov, da se 
vključujejo v projekt Linked Age (ponuja 
možnost izmenjave med stanovalci različnih 
Domov po vsem svetu, kar je dodana vrednost 
v ponudbi Domov). 

Po ogledu smo se sprehodili do male cerkvice 
sv. Lucije, kjer je naš g. župnik Martin daroval 
sv. mašo. 

Po kosilu nas je pot iz Lucije z avtobusom vodila 
do Portoroža, kjer smo se vkrcali na manjšo 
ladjo. Plovba po rahlo vzvalovanem morju je 
bila kar prijetna, no ja, za večino od nas. 
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Naša Bernarda se je tako vživela v plovbo, da 
so ji noge tako veselo bingljale čez krov, da ob 
pristajanju ladje skoraj ni opazila, da ji na nogi 
manjka japanka. Ta izguba je med nami 
povzročila kar nekaj zabave in smeha, še 
posebno med njenim reševanjem japanke iz 
vode. 

Vodič Marjan nam je na prijazno že na ladji 
sami ter kasneje v poročni dvorani Občine 
Piran predstavil zgodovino mesta. Med 
sprehodom po Tartinijevem trgu smo si 
ogledali še nekaj znamenitosti. Piranski g. 
župnik Zorko Bajc nas je pričakal na vrhu hriba 
nad Piranom, kjer mogočno stoji cerkev sv. 
Jurija. Na njeni strehi je skulptura nadangela 
Mihaela in g. župnik je razložil, da če je 
obrnjen proti Bohinju, pomeni, da bo vreme 
lepo. Tisti dan je bil obrnjen proti Savudriji in 
je napovedal poslabšanje vremena.

Ker je bilo zares vroče poletno vreme, smo si 
nekateri privoščili skok v toplo morje, drugi 
hladno pijačo in sladoled, nekaj pa se nas ni 
moglo upreti skušnjavi po nakupovanju v 
malih, prijetnih obmorskih trgovinicah. Tako  
je g. direktor imel precej dela, da nas je ob 17. 
uri vse zbral ob avtobusu in da nas je g. Bojan 
lahko odpeljal proti Bohinju.  

                                                                                         
Janja, Tanja, Zdenka: »pisarniška dekleta«

“Prostovoljci na piranski obali”.

PROSTOVOLJKE NA IZLETU 

V četrtek, 24.9.2015 sem svojo sestro Olgo dala 
v varstvo v prvo nadstropje Doma do večera. 
Nato pa sem odhitela ven, da ne bi zamudila 
avtobusa. Da ne bi zamudila izleta v Lucijo in 
Piran in še na ostale izletne točke, kamor smo 
šle prostovoljke Doma sv. Martina. Veselila 
sem se tudi vožnje z barko, čeprav je bilo na 
koncu težko izstopiti iz nje. Ogledali smo si Dom 
v Luciji. Vodič nas je pospremil po Piranu.
Ogledali smo si tudi cerkvico s prelepim 
razgledom. Potem pa šli lepo na postajo, kjer 
nas je že čakal avtobus. Odpeljali smo se nazaj 
proti Stari Fužini. Ni mi bilo žal, da sem šla na 
izlet. 

Ivanka Sedej, stanovalka

Samo enkrat  imamo 
možnost narediti prvi vtis 
na sogovornika, soseda, 
sodelavca, pri jatelja,  
direktorja, branjevko…. 
Ne zapravimo ga tako, da 
pustimo slab vtis. Ker 
n o v e  m o ž n o s t i  z a  
ustvar jan je  dobrega  
prvega vtisa ne dobimo 
več.

Zadnje čase, ko spremljam, kako kdo koga 
pozdravi, vse bolj opažam, da smo ljudje 
pozabili na pozdravljanje. Velikokrat gremo 
eden mimo drugega, gledamo v tla, konico 
čevljev, točko na zidu ali strmimo nekam v 
daljavo v svojih mislih, ne da bi mimoidočemu 
namenili vsaj kontakt z očmi, kaj šele en DOBER 
DAN.

V skoraj vseh knjigah, ki obravnavajo prvi stik z 
ljudmi, vsi, ki nas o tem učijo, poudarjajo, da je 
prvih 30 sekund najpomembnejših. Torej prav 
pozdrav, prve kretnje in prvi pogledi povedo o 
nas največ.

BONTON O POZDRAVLJANJU
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Ne glede na to kakšne težave imamo, kako 
smo zaskrbljeni, utrujeni ali zamišljeni, 
moramo vedno najti kanček dobrega 
razpoloženja in volje, da mimoidočega 
pozdravimo. Izžarevati moramo samozavest, 
zadovoljstvo in dobro voljo.

Vsako srečanje se začne s pozdravom. S tem, 
kako in kdaj pozdravimo in s katerimi 
besedami določamo v kakšnem razpoloženju 
smo mi sami in kako bo potekalo naše 
srečanje.
Upoštevamo prednostno pravilo.  
PRVI POZDRAVI, KDOR NIMA PREDNOSTI 
TOREJ:

· MOŠKI ŽENSKO

· MLAJŠI STAREJŠEGA

· PODREJENI NADREJENEGA (ne glede na 
spol)

· KDOR VSTOPI V NEK PROSTOR (če gre za 
trgovino, pošto, recepcijo.. prvi 
pozdravi zaposleni)

· V kolikor nekdo nekje nemo obstoji, ga 
pozdravimo prvi.

Pri pozdravljanju ne bo nič narobe, če bomo s 
pozdravom koga prehiteli, čeprav bi po 
pravilih morali počakati.
Vsebino pozdrava prilagodimo situaciji in 
sogovorniku.

· DOBRO JURTO voščimo od 1. ure ponoči do 
8. ure zjutraj

· DOBER DAN od 8. ure dopoldan do 18. ure 
(pozimi) in 20. ure (poleti)

· DOBER VEČER od 18./20. ure do 1. ure 
ponoči

Če nas nekdo prvi pozdravi mu odzdravimo in 
pri tem ne pozabimo na nasmeh in očesni stik. 

Pozdravljamo tudi neznane ljudi.
POZDRAVITI JE LEPO, ODZDRAVITI DOLŽNOST.

Nikomur se ne bo podrl svet ali ustavil čas, če se 
bo ob srečanju z drugimi ljudmi nasmehnil in 
jim namenil topel, prijazen pogled in DOBER 
DAN. Saj veste, kar daš, to dobiš.
VIR: Osnove bontona, Špela Progar uni. dipl.psih.

http://www.sc-nm.si/szks/file/open/419_ae346e5c9932/osnove ( 

dosegljivo, 16.9.2015)

Ana Samsa, študentka na praksi

Stanovalka vpraša glavno sestro: »Kako ste?«. 
Ta odgovoril: »Glava me boli, pa ne vem, kaj mi 
je, ali je luna, mena ali kaj.«
Stanovalka ji predlaga: »Dajte, poiščite kakšno 
sestro in jo vprašajte.«

Stanovalka se koplje v banji pa komentira, 
»Joj, kako se imam fino, kot v toplicah, bom 
lahko še kartico napisala.«

Sestra pride v sobo pa vpraša stanovalko, 
zakaj je zvonila.
»Oprostite, nisem vedela, kdo se me tako 
tišči, pa sem potipala, je bil pa le povšter.« 

Maja Grm, srednja medicinska sestra

Poletje je čas, ko lahko telovadimo tudi zunaj. 

PRIGODE IZ DOMSKEGA ŽIVLJENJA
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Z oktobrom se začne odvijati drugi del 
projekta Čili in zdravi starosti naproti, ki 
obsega izobraževanja v obliki delavnic in 
predavanj. V Bohinju bodo izobraževanja 
potekala deloma v Zavodu sv. Martina, 
deloma pa na različnih lokacijah v Bohinjski 
Bistrici. 
Vsa izobraževanja se bodo pričenjala ob 17. 
uri in bodo potekala tri šolske ure. Vsakdo se 
lahko prijavi na delavnico ali več delavnic, ki se 
mu zdijo zanj aktualne in zanimive. 
Prijave zbirajo na Ljudski univerzi Jesenice, na 
tel. št. 051-363-319, ali 04/58-33-800. V 
nadaljevanju vam predstavljam naslove 
delavnic. 

DELAVNICA : Staranje prebivalstva in družbe 
DELAVNICA: Zdravo staranje

DELAVNICA: Prepoznavanje in obvladovanje 
stresa je tudi v zrelih letih zelo pomembno

Definirajmo stres
Obvladovanje stresa
Čuječnost kot odziv na stres

DELAVNICA: Pravočasno preprečevanje 
bolezni srca in ožilja

DELAVNICA: Kako ohranimo možgane in um 
mlade, ter telo prožno in 
neboleče tudi v zrelih letih?

DELAVNICA: Sem to kar jem! Kako s 
prehrano pomagamo k 
boljšemu zdravju?

DELAVNICA: Okolje v katerem živimo - 
prilagoditev hiše in stanovanja

DELAVNICA : Skrb za zdravje
Seznanitev s preventivnimi 
programi
Najpogostejši zdravstveni 
problemi starostnikov

DELAVNICA: Tudi komunikacija vpliva na 
naše dobro počutje in zdravje

DELAVNICA: Asertivna komunikacija

PROJEKT 3 FIT
Čili in zdravi starosti naproti

1. Sami smo odgovorni za lastno zdravje

2. Izobraževanje za zdrav življenjski slog

3. Umska vadba za zdrav življenjski slog

4. Telesna vadba za zdrav življenjski slog

5. Prehrana za zdrav življenjski slog

DELAVNICA: Spoznajmo čudežne 
sposobnosti naših možganov

DELAVNICA: Prav vsakdo se lahko nauči 
česa novega

DELAVNICA: Naša čutila so možganom v 
pomoč - le uporabljati jih 
moramo

DELAVNICA: Naučimo se boljšega pomnjenja 
v vsakdanjem življenju

DELAVNICA: Ključ do dobrega spomina je 
naša domišljija

DELAVNICA: Nordijska hoja
DELAVNICA: Kundalini joga
DELAVNICA: Ohranjanje oziroma razvoj 

vzdržljivosti in pilates
DELAVNICA: Aerobika
DELAVNICA: Ples
DELAVNICA: Pohodništvo
DELAVNICA: Naravne oblike gibanja in 

tibetanske vaje
DELAVNICA: Vadba za ohranjanje oziroma 

razvijanje moči in sprostilne vaje
DELAVNICA: Fartlek in vadba za ohranjanje 

oziroma razvijanje gibljivosti
DELAVNICA: Aerobika v vodi in plavanje

DELAVNICA: Prehrana, staranje in zdravje
DELAVNICA: Uravnotežena prehrana preko 

celega dneva
DELAVNICA: Kako prehrana in prehranske 

navade podpirajo naše zdravje 
in počutje

DELAVNICA: Celostni način prehranjevanja
DELAVNICA: Prehrana ob določenih 

zdravstvenih težavah
DELAVNICA: Preventiva je boljša kot 

kurativa - priprava hrane, ki 
podpira naše zdravje

DELAVNICA: Sestava jedilnika in priprava 
uravnoteženih obrokov za en 
dan
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3. Poiščite besede nasprotnega pomena
Primer:  BELO……………ČRNO

TIH

SVETEL

MOŠKI

NAZAJ

OKROGEL

VELIK

SEDETI

OZEK

LEP

MOČAN

MRZEL

SLADEK

Ana Samsa, študentka na praksi 

Veliki cvetovi obrnjeni k soncu, kažejo svojo 
lepoto…

6. Osmišljanje življenja v starosti

VAJE ZA KREPITEV SPOMINA

DELAVNICA: Kaj je znanje?
DELAVNICA: Kaj pomeni biti pogumen?
DELAVNICA: Kaj je najpomembnejše vodilo 
v življenju?

Prva delavnica v sklopu umske vadbe z 
naslovom Spoznajmo čudežne lastnosti naših 
možganov bo potekala v Zavodu sv. Martina, 
19.10.2015. Lepo povabljeni k udeležbi!

Alenka Zorč, socialna delavka  

1. Katera zelenjava se skriva v naslednjih 
črkovnih skupinah?

LATOSA

PAER

REKON

ŽIOFL

TORVHOR

BEČUAL

2. Najdite vsiljivce.
Ana je zlagala nakupljeno blago v hladilnik, 
vendar je kasneje njena mamo ugotovila, da 
nekatere stvari ne sodijo tja. Katere? 
(prečrtajte)

MLEKO SERVETE NOGAVICE

PARADIŽNIK SALAMA JAJCA

MILO KEKSI    ZASEKA

MASLO SIR

TOALETNI PAPIR
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GREM OD DOMA     

Pozimi pa, na topli peči
Osnovna šola je za mano.                                                            
se po večerji zberemo.
Imam že celih petnajst let.                                                          
Spet pesmice kitara spremlja,
Učila rada bi otroke,                                                                    
se s starši pogovarjamo.
od doma moram v širni svet.

                                                                                                     
Kako srce me bo bolelo!
Živela zdaj bom v internatu,                                                       
Kako pogrešala bom dom,
med mnogimi sošolkami.                                                           
ljubezen, ki doma me greje
Kako se znašla bom med njimi                                                   
in pesmi, kdaj jih pela bom?                                               
velike moje so skrbi.

                                                                                                    
Tu me spoštuje vas, družina.
Doma veliko jim pomenim,                                                        
Prijazni z mano so ljudje.
saj nadomeščam mamico.                                                         
Otroci radi me imajo,
Je cele dneve v trgovini,                                                             
sem dala svoje jim srce.
otroci večkrat sami smo.

                                                                                                   
Živali in rastline naše,
Zakurim, skuham, rada delam.                                                 
drevesa, travniki, polje,
Otroci mi pomagajo.                                                                 
vse diha, nekaj mi sporoča
Kar je potrebno naredimo,                                                        
vse v povezavi z mano je.
nato naloge pišemo.

                                                                                                  
Bojim se, prazno bo življenje.
Ko ob večerih vsi smo zbrani,                                                   
Pri nas veselo je bilo.
vesele pesmi pojemo.                                                               
Pustila tu bom nebogljene,

Nam atek pravljico prebere,                                                     
dva brata, drobno sestrico.
 vsi radi ga poslušamo.

Vsi smo prijatelje imeli.
Nam dolgčas nikdar ni bilo.
Smo s staro mamo radi peli,
plesali tudi radi smo. 

Na orglice nam je igrala.
Učila plesni nas korak.
Je jabolko nam nakrhljala,
dobroto njeno čuti vsak.

Konjiček ta me bo pogrešal.
Prijatelja sva si bila.
In kuža, muca, vse živali,
zelo vas bom pogrešala.

Dovolj sem zrela, da razumem:
do cilja težka pot pelja!
Premagala bom domotožje, 
prijateljice bom našla.

A dom preljubi, vas domača,
v srce sta mi zapisana.
Ljubezen, ki sta mi jo dala,
nikdar ne bo izbrisana.

                                                                                 
Vida Gros, upokojena učiteljica, bralka iz Lesc.
 

 …Rdeči cvet ljubezen je razvnel….   
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Petek,  1.5.  Godba Bohinj 

Četrtek, 7.5.  Obisk terapevtskih kužkov PO in LI 

Sobota, 9.5.  Nastop MoPZ »Triglav« Lesce Bled 

Torek, 12.5.  Otvoritev fotografske razstave Foto kluba Tržič 

Torek,  19.5. Druženje ob plesu in petju s člani FS DU Bohinjska Bistrica 

Sreda,  20.5. Srečanje stanovalcev gorenjskih D omov v Kranju, vsakoletno romanje 

stanovalcev katoliških domov v Stično 

Četrtek,  28.5.  Praznovanje rojstnih dni ob nastopu pevca Dareta Petermana in ob 

spremljavi harmonike g. Nika Kreigerja 

Vsak dan v maju Šmarnice v domski kapeli 

Torek,  2.6.  Ogled razstave vezenin v KD Stara Fužina  

Sreda,  3.6.  Nastop Mešanega pevskega zbora SLAVČEK iz Lesc 

Torek,  9.6.  Predstavitev in nastop glasbenikov z Univerze za tretje življenjsko 
obdobje iz Domžal 

Sobota,  13.6. Dan odprtih vrat 

Ponedeljek, 15.6. Praznovanje 105. Rojstnega dne gospe Frančiške Možina 

Četrtek, 18.6.  Praznovanje rojstnih dni, ob nastopu citrarja Staneta Bončina 

Nedelja,  21.6. Nastop Cerkvenega pevskega zbora iz Domžal 

Ponedeljek,  22.6. Ogled cerkve Tabor Podbrezje 

Torek,  30.6. Nastop harmonikarja Jaka Thalerja  

Četrtek,  2.7.  Muzej na obisku, predstavitev starih predmetov ga. Anja Poštrak 

Četrtek, 9.7.  Predstavitev čebelarstva in igranje na harmoniko g. Drago Kotnik ter 

predstavitev Društva rejcev malih živali Jesenice 

Torek, 14.7.  Nastop harmonikarja Mitja Jeršiča 

Četrtek, 23.7. Praznovanje rojstnih dni ob nastopu Mateja Zupana na harmoniki 

Torek, 28.7.  Glasbena urica, Žiga Grm- harmonika 

Sreda, 29.7. Glasbena urica, Jaka in Matic- kitara 

Četrtek, 30.7. Slovesna maša, ki jo je daroval župnik Branko Potočnik ob odhodu iz 

župnije Srednja vas 

Torek, 4.8.  Srečanje harmonikarskega orkestra Železniki 

Četrtek, 20.8. Glasbena urica, na harmoniko je igral g. Mirko Rakuš 

Četrtek, 27.8. Praznovanje rojstnih dni ob nastopu tria flavtistk MISOUR 

Četrtek, 3.9.  Predstavitev lova in divjadi, g. Lovro Vojvoda 

Sobota, 12.9.
 

Piknik s svojci
 

Sreda,16.9.
 

Srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Kranjski Gori
 

Četrtek, 24.9.
 

Praznovanje rojstnih dni, Mešani pevski zbor Domel
 

iz Železnikov
 

Torek, 29.9.
 

Predavanje Rožno potovanje, ga. Alenka Ivanuš
 

Društvo rejcev malih živali , ga. Mateja Verginc,
 
predstavi morske 

prašičke
 

 

PRIREDITVE V POMLADNIH IN POLETNIH MESECIH
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Razstave: 

PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI

Fotografska razstava Foto kluba Tržič 
od 12. maja do septembra 2015.

Od 6. oktobra dalje: 
Likovna razstava Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Domžale, avtorice Joži Anžin, z 
naslovom » Bohinjska idila z okolico«.

Stalna razstava izdelkov stanovalcev v vitrini v 
avli.

Okrogli jubilej naše stanovalke, gospe 
Ljubice Iskra, ki je praznovala v maju.  

Pevec g. Darko Peteman, ob spremljavi 
harmonike g. Nika Kreigerja.  

Junij: ga. Frančiška MOŽINA praznuje 105. 
rojstni dan. 

Citrar g. Stane Bončina s pevko Barbaro 
Kavčič.  

Praznovanje v juniju.   
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Pihanje svečk je vedno prijetno…julij.  

Matej in Manca sta nam zaigrala in zapela 
Tam, kjer murke cveto. 

 Avgusta smo praznovali…  

 … ob zvoku harmonike, ki ga je izvabljal Janez 
Cerkovnik.  

 

Ples s Folklorno skupino društva upokojencev 
Bohinj.  

 
Siničke Društva upokojencev Domžale.   

UTRINKI V SLIKI IN BESEDI
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Janko gre rad na kolo, ki pelje pa nikamor ne 
odpelje.   

Ko nam je bilo vroče, smo telovadili v senci in 
se na koncu ohladili s sladoledom.   

Zajtrk na novi terasi v 1. nadstropju.    

Gospod Drago Kotnik nam je predstavil 
življenje čebel.   

Jaka Thaler s harmoniko.  

Žiga Grm s harmoniko.  
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Matic Cesar in Jaka Bremec s kitarama.   

Male živali nam še prav posebej polepšajo 
vsakdan…  

 …zajčki so zakon… 

Pri vadbi na Biosinhronu. 

  
Farni zbor Domžale.   

 …gospodu Lenarju šoštarsko orodje ni tuje. 
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Radi beremo in se o tem tudi pogovarjamo.  

Andrej je dobil za en dan- njegov poseben 
dan, pomočnika, gospoda Abrahama.   

 …ojoj, kako bo šel pa Andrej danes domov… 

Ko vstopiš v našo recepcijo, te vedno pozdravi, 
vsaj eno sonce.   

  

 …al? bo dež.. al' sonce bo sijalo..   

 Na mladih svet stoji…, naša Barbara in Bor. 
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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 maju: 

g. Janez GRM
ga. Vlasta Ljudmila KRAMARŠIČ

ga. Štefanija ROZMAN

V juniju: 
ga. Frančiška RAZDRIH
ga. Frančiška ROZMAN

V juliju:
ga. Zorka DEVIĆ

ga. Danica KENDA
ga. Marija PRAŠNIKAR

V avgustu:
g. Ludvik ŠULIGOJ 
g. Jožef CVETEK 

V septembru:
ga. Ana VIDMAR 

Gospod, daj jim večni mir in pokoj. 


