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Na zadnjo soboto v januarju smo se pri sv. maši 
spomnili vseh umrlih v preteklem letu, 26 
stanovalcev in 10 uporabnikov pomoči na 
domu.

Na petek pred cvetno nedeljo pa smo že kot 
nekaj let imeli sv. mašo z bolniškim 
maziljenjem za vse, ki so ga želeli prejeti. 
Sledilo je izdelovanje butaric in praznovanje 
cvetne nedelje. Na veliki petek smo zaposleni 
pripravili križev pot v Domu,  na veliko soboto 
pa je bil v avli Doma blagoslov velikonočnih 
jedi. Sv. mašo na veliko noč je v domski kapeli 
daroval župnik g. Martin Golob.

V aprilu se nam je v Domu kot stanovalec 
pridružil duhovnik g. Janez Rihar. Veseli nas, da 
imamo z njegovim prihodom ponovno lahko 
vsakodnevno sv. mašo v domski kapeli. 

G. Vinko Kobal nam je v mladih letih povedal 
zgodbo, kako so veter, mraz in sonce tekmovali, 
kdo je močnejši. 

Berača naj bi pripravili do tega, da bi slekel svoj 
plašč. 

Prvi poskuša mraz, vendar bolj kot pritiska, bolj 
se berač zavija v svojo obleko. 
Drugi poskuša veter. Močneje kot piha, bolj se 
berač zavija in išče zavetja. 
Tretje pride na vrsto sonce. S toplimi žarki 
obsije berača, ki mu kmalu postane vroče in 
odloži odvečni plašč. 

Tako naj bi tudi ljudje v svoje odnose prinašali 
sonce veselja in prijazne besede, da bo naš 
mesec maj ostal vedno cvetoč.

Vsem bralkam in bralcem Drobtinic želim ne 
glede na vremensko napoved vsak dan cvetoč 
maj v odnosih s svojimi bližnjimi in z vsemi, ki 
jih srečujete. Vsem zaposlenim pa hvala za 
vsakodnevni trud pri delu.

Jože Cerkovnik, direktor
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CVETOČI MAJ

Narava je v polnem 
razcvetu. Tako kot narava 
sledi toplejšim mesecem 
in dnevom, jim sledimo 
tudi ljudje. Manj se je 
potrebno oblačiti,  več 
stvari se lahko dogaja 
zunaj, s polnimi pljuči 
lahko zadihamo svež 
pomladni zrak. 

Pred nami je 20. številka Drobtinic. Od izida 
zadnje številke našega glasila se je v Domu 
marsikaj dogajalo. Naj naštejem samo nekaj 
stvari. 

Na novo smo uspeli pridobiti sodelovanje na 
področju javnih del s tremi novimi sodelavci 
(eden od njih je sicer že bil naš sodelavec v 
preteklem letu). 

V februarju je prišlo do nepričakovane 
zamenjave treh članov, predstavnikov 
župnije, v Svetu Zavoda sv. Martina. 
Zamenjani so bili sredi njihovega mandata. 
Sledila je še zamenjava predstavnika 
stanovalcev. Predstavnik zainteresirane 
javnosti, ki je po statutu določen iz župnije 
Bohinjska Bistrica, je sam podal odstopno 
izjavo. 
Na tem mestu se želim zahvaliti vsem 
dosedanjim članom za njihovo dolgoletno 
požrtvovalno delo, ki so ga opravili v prid 
Doma sv. Martina.  Novo imenovanim članom 
pa želim darov sv. Duha, da bodo z modrostjo 
sprejemali odločitve, ki jih bo narekoval čas.
 
V februarju je bilo predstavljeno letno 
poročilo. Kot vsa leta smo tudi leto 2015 
uspešno zaključili s pozitivnim rezultatom. 
Poleg pozitivnega poslovanja je zelo 
pomembna vsebina oskrbe, nege in 
dogajanja v našemu Domu. Del dogajanja 
poskušamo sproti zajeti tudi v našem glasilu 
Drobtinice. 



prejemati sv. obhajilo v sobo ali zakramente, 
naj to mirno sporočijo župniku ali domskemu 
osebju. 

Prednost in velik dar pa je tudi gospod Janez 
Rihar, duhovnik, ki je sedaj stanovalec našega 
doma. Vsak dan ima sveto mašo in skupaj s 
stanovalci preživlja svoj čas. Sam pravi, da je 
kot v nebesih. 

Zaposleni, stanovalci pa tudi sam smo zelo 
srečni in zadovoljni, da je med nami in nam s 
svojo prisotnostjo prinaša Boga. 

V naš dom pa enkrat mesečno prihaja tudi 
bistrški župnik Janez Burja in daruje sveto 
mašo.

Ker sem imel stike in izkušnje obiskovanj 
bolnikov že pri drugih domovih, ko sem 
onemoglim prinašal sveto obhajilo, vem da je 
to za verujočega izjemen dar. 
Zaposleni so se mi tudi zahvaljevali, ker sem s 
tem prinesel mnogim veliko veselje. Prav tako 
pa je vsak, ki stanuje v domu svetega Martina 
za vse zunanje in zaposlene duhovno bogastvo.

Človek ima priložnost za dobro delo. Kot mlad 
duhovnik lahko ob stanovalcih doma duhovno 
rastem, se od njih učim, prejemam njihovo 
modrost. To je zakladnica za vsakogar, ki prihaja 
v dom in v njem zadrži svoj hitri korak ter napne 
uho človeku, ki v njem biva. Izkoristimo 
duhovne danosti, ki so nam pred nosom.

Bogatimo se drug od drugega. Bog največkrat 
spregovori po sočloveku. Prisluhnimo mu po 
duhovnikih, ki živimo z domom, zaposlenemu 
osebju v domu svetega Martina, pa tudi po 
naših dragih stanovalcih. 

Martin Golob, župnik
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DUHOVNA OSKRBA 

Duhovnost je za človeka 
zelo pomemben dejavnik 
v življenju. Človek je telo 
in duh in za oboje 
p o t r e b u j e  k r u h .  
D u h o v n o s t  č l o v e ka  
dviguje in mu daje novih 
moči, novega upanja, pa 
tudi veliko pozitivno 
obarva njegovo življenje.

Še posebno človek, ki obnemore, ostari, zboli, 
ko je na preizkušnji, takrat človek še posebno 
potrebuje potrebno duhovno hrano. 
Duhovnost v našem domu je duhovnost 
krščanskega življenja. Trudimo se delovati po 
zgledu Jezusovega nauka. V vsem tem nam je 
v zgled sveti Martin, župnijski patron pa tudi 
dom se imenuje po njemu. Za zgled nam je 
njegova dobrota in skrb za uboge in pomoči 
potrebne. 
Vodstvo in zaposleni se trudimo da sledimo 
njemu. Verjetno tudi to pripomore k dobremu 
utripu našega doma. 

Duhovna oskrba v Domu sv. Martina obsega:

- možnost udeležbe pri sv. maši v domski 
kapeli,

- prinašanje sv. obhajila v sobo tistim, ki ne 
morejo v kapelo,

- osebni duhovni pogovor,

- zakrament pokore in sprave - sveta 
spoved,

- sveto bolniško maziljenje,

- sveta popotnica.

Za stanovalce, ki ne zmorejo sami priti do 
kapele, jim prijazno pomagajo prijazne sestre 
in bratje. Še posebno v petkih, ko je sveta 
maša dopoldne ob 10.30. Stanovalci, ki želijo 
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MORIČ DANIEL

Rojen je bil na Jesenicah maja 1940. Imel je tri 
brate, dva sta žal že pokojna, eden pa je še živ 
in živi v Nemčiji. Oče je delal v Železarni na 
Jesenicah, v livarni, mama pa je bila 
gospodinja. 
Živeli so v hiši na Jesenicah pod cerkvijo 
nasproti Viatorja. 

Med vojno, ki se je začela kmalu po njegovem 
rojstvu, je bila vsa družina izgnana v Valjevo v 
Srbijo. Eden od Danijevih bratov je bil rojen v 
Srbiji, oče pa je tam šel v partizane. Tam so 
preživeli štiri leta, po vojni pa so se vrnili 
domov. 

Dani, kot ga vsi kličemo, je začel hoditi v 
osnovno šolo na Jesenicah. Pravi, da se svojih 
otroških let ne spominja prav dobro. 
Po končani osnovni šoli ni točno vedel, za kaj 
bi se izučil, tako da se je vpisal na nižjo 
gimnazijo in nato na Srednjo tehnično šolo v 
Ljubljani. Šolanje je nadaljeval na Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo, kjer je končal 
prvo stopnjo – postal je inženir metalurgije.
Prvo službo je dobil v domači jeseniški 
železarni, kjer je bila njegova sodelavka tudi 
naša bivša stanovalka Francka Zupančič. V 
tistih časih je bilo v Železarni zaposlenih veliko 
delavcev in ker je bilo njegovo delo zelo 
razgibano, je veliko delavcev tudi osebno 
poznal. Ko je bil star 40 let, je zbolel in se 
invalidsko upokojil. Pove, da je imel svoje delo 
zelo rad.

Svojo ženo Marjeto je spoznal kar na domačih 
Jesenicah, čeprav je po rodu Prekmurka. Ker 
je gostinka, je bila na praksi v takrat znanem 
jeseniškem hotelu Pošta in opazil jo je kar iz 
svojega stanovanja, ki je zraven hotela. 
Spoznala sta se pred Danijevo vojaščino, tako 
da je šel najprej služit vojsko v Herceg Novi, 
kjer je bil telefonist. Vojaščina je bila takrat tri 
leta, Dani pa je odslužil le dve leti zaradi težav s 
sluhom. 

Po vrnitvi sta se z Marjeto poročila. Imata dva 

sinova, Evgena in Iztoka, oba živita na 
Jesenicah. 
Dani  ponosno pove, da ima tudi že dva vnuka. 
Danijeva žena je bila direktorica hotela Triglav v 
Mojstrani, kasneje pa sta z Danijem na 
Jesenicah adaptirala domačo hišo in odprla 
danes zelo znano restavracijo Bistro Oaza. 
Sedaj jo vodi njun mlajši sin Iztok.

Danija zanima zelo veliko stvari. Poleg službe in 
restavracije, ga je vedno najbolj zanimal šport. 
Igral je nogomet, namizni tenis in dvigal uteži 
za moč. Bil je navijač domačega hokejskega 
kluba. V Železarni je bil športni referent in je 
organiziral družabna športna srečanja. Zelo rad 
je igral tudi tenis, ko pa je zbolel, tega ni več 
zmogel. Šport je še danes njegova strast, saj 
navdušeno spremlja različne športne prenose 
po televiziji – najraje ima tenis.

Gospod Dani je pripravljen na potep po bližnji 
okolici.

Poleg športa je bil tudi družbeno politično 
aktiven – bil je predsednik skupščine krajevne 
skupnosti Jesenice.

Z ženo sta v Planini pod Golico zgradila vikend, 
kamor sta redno zahajala. Dani je bil zelo rad 
tam še posebno kasneje, ko je zbolel. Ko je še 
zmogel, sta z ženo zelo rada šla tudi v hribe – na 
bližnjo Golico in okoliške vrhove. Čeprav ima 
rad tudi morje, zaradi narave ženinega dela 
nista velikokrat šla. Zato pa so se hodili kopat 
na Bled ali pa na bazen k Čufarju, ki ga danes ni 
več, in k Minci – to je bil manjši bazen v Ukovi.
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Pozimi je zelo rad smučal – najraje na 
Španovem vrhu, ki je blizu njegovega vikenda. 
Smučal pa je tudi na Voglu, Krvavcu in v 
Kranjski gori pa tudi v Avstriji. Poskusil je tudi 
tek na smučeh – tekaško progo je naredil kar 
sam v okolici svojega vikenda.

Dani je že zgodaj zbolel – ima multiplo 
sklerozo počasnega tipa, tako, da je lahko v 
začetku še hodil, danes pa se giblje s pomočjo 
invalidskega vozička. Dani pravi, da ga desna 
stran telesa ne uboga. Spominja se, da je v 
tistem obdobju veliko časa preživel po 
različnih zdraviliščih – bil je v Laškem, v 
Topolšici, Izoli in Ankaranu. Zdravil se je tudi v 
SOČI – oz. na Inštitutu za rehabilitacijo v 
Ljubljani. 

Ko je bolezen napredovala, žena sčasoma ni 
več zmogla sama skrbeti zanj. Za svoje bivanje 
si je izbral naš Dom in pravi, da je tu 
zadovoljen, čeprav pogreša življenje s svojo 
družino. 

V svoji sobi ima televizor, kjer redno spremlja 
športne prenose, pa tudi aktualno dogajanje 
doma in po svetu. Seveda pa je v njem še 
vedno športni duh, zato se ob lepem vremenu 
redno zapelje s svojim električnim vozičkom 
po kolesarski stezi do Stare Fužine na kavico k 
Ančki - včasih tudi še dlje. Za varnost in 
prepoznavnost ima na vozičku visoko rumeno 
zastavico.

Dani, oz. g. Morič ni prav gostobeseden, 
čeprav se  rad  pogovarja. Je tudi navdušen 
bralec in večkrat greva skupaj v domsko 
knjižnico, kjer izbereva njemu ljube knjige. 

Ob prebiranju tega članka ni mogel verjeti kaj 
vse sva napisala o njem in je le nejeverno 
kimal – kaj vse si ti potegnila iz mene, je rekel.

Upam, da bomo skupaj delili še številne lepe 
zgodbe.

 Bernarda Markelj, fizioterapevtka

INTERVJU S SESTRAMA  OLGO IN 
JELKO, NAŠIMA NEGOVALKAMA

Naš Dom se lahko pohvali, da zaposluje dve  
prijazni sestri, ki delata kot negovalki. In kot 
bomo izvedeli iz intervjuja, si nista podobni 
samo navzven, temveč imata veliko skupnih 
značilnosti in vrednot. Obema sem zastavila 
enaka vprašanja, pa poglejmo njune odgovore.

V Domu delata kot negovalki. Nam zaupata, 
kakšna je bila vajina pot do tega delovnega 
mesta?
Jelka: V Domu sem začela delati kot javna 
delavka, potem kot varuhinja. V tem času sem 
naredila šolo za negovalko in sedaj že kar nekaj 
časa opravljam ta poklic.
Olga: Prej sem več let delala v različnih 
službah, nazadnje v avtomobilski industriji. Ker 
pa je ta pešala in nazadnje opešala, sem ostala 
brez službe. Ker sem vedela, da nekaj moram 
storiti, sem se vpisala v šolo za bolničarja in v 
Dom prišla na prakso, kasneje sem bila še 
pripravnica in sedaj sem zaposlena.

Jelka pri sv. birmi.

Zanima me kakšen je vajin delovni dan?
Jelka: Takoj zjutraj začnemo z jutranjo nego, 
temu sledi urejanje negovalnih vozičkov, zajtrk 
in pomoč pri hranjenju, kopanje stanovalcev, 
britje, opoldanska nega. Nato razdelimo čaj, 
malico, poskrbimo za opoldansko nego. 
Skratka večino dela se vrti okoli nege in 
hranjenja stanovalcev.
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Olga: Moj delovni dan je zelo podoben 
Jelkinemu. Razlikuje se samo, če smo na 
varovanem delu našega Doma. Tam je narava 
dela malo drugačna. Čeprav se zdi, da delamo 
vsak dan isto, je vsak dan malo drugače. Nikoli 
ni dolgčas.

Se pri svojem delu srečujeta s kakšnimi 
posebnimi težavami? Bi kaj spremenili?
Jelka: S svojim delom sem zadovoljna in ga 
imam rada.
Olga: Najboljše je vse zaplete sproti reševati, 
predihati. Zelo lepo je priti na delo z veseljem.

Jelka na sprehodu s stanovalko.

Kje in kako sta preživeli otroštvo?
Otroštvo sva preživeli na Laškem Rovtu. Imeli 
smo kmetijo. Bili smo kar velika družina: 
midve, oče in mama, stara mama in očetova 
stara teta. Bilo je drugačno življenje, kot so ga 
navajeni sedaj naši otroci. 

Obe se strinjata, da imata zelo lepe spomine 
na otroštvo. Imata družino?
Jelka: Imam hčerko, staro 21 let in sina, ki 
zaključuje osnovno šolo.
Olga: Jaz pa imam moža seveda (smeh) in dva 
sinova, ki sta stara 12 in 13 let. Oba sta 
osnovnošolca, tako da nam ni nikoli dolgčas.

Olga s svojo družino.

S čim se radi ukvarjata v svojem prostem 
času?
Jelka: Jaz zelo rada kolesarim, hodim v hribe ali 
kar tako v naravo. Pozimi pa obožujem tek na 
smučeh.
Olga: Jaz pa v prostem času, ki ga na žalost 
nimam veliko, zelo rada hodim v naravo. Poleti 
zelo rada tudi plavam in kolesarim.

Kaj vama polepša dan? Ob čem vajino srce še 
posebej zaigra?
Jelka: Meni lep sončen dan.
Olga: Ko pridem domov, čas z družino – 
otrokoma.

Pomlad je tukaj. Ali imata radi pomlad? Kateri 
letni čas je po vajinem okus?
Jelka: Rada imam vse letne čase, ker v vsakem 
najdem nekaj lepega zase.
Olga: Tudi meni se zdijo vsi letni časi lepi in 
zanimivi.

Imata kakšno neizpolnjeno željo?
Jelka in Olga: Absolutno vse, kar je povezano z 
morjem. Dolg dopust z družino na morju, ja to 
bi bilo krasno. ( Se obe strinjata. Jaz pa dodam, 
da je čas na njuni strani, saj se bliža poletje in 
bo njuna želja vsaj delno izpolnjena.)

Kakšno glasbo radi poslušata? Ali plešeta?
Jelka: Če le ni preglasna, rada poslušam vse.
Olga: Jaz zelo rada poslušam glasbo, predvsem 
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starejšo glasbo, pa tudi novejšo, če je dobra. 
Plešem pa bolj malo.

Olga pri prvem sv. obhajilu.

Imam čudežno moč zlate ribice. Katere tri 
želje naj vama izpolnim?
In tudi tukaj sta bili Olga in Jelka soglasni: 
Želita zdravja zase in svoje bližnje, dobre 
medsebojne odnose med vsemi. Olga pa še 
doda: »Vem, da je brezupno, pa vendar, naj 
ima dan več ur.« (smeh). 

No nikoli se ne ve. Zlata ribica ima pravljično 
moč.

Ana Samsa, študentka na praksi

V Zavodu sv. Martina opažamo, da vedno 
večje število prosilcev za sprejem potrebuje 
institucionalno varstvo zaradi obolevnosti za 
demenco. Ker gre pri demenci za bolezen, ki 
posredno prizadene celo družino, se tudi 
svojci obolelih srečujejo s stiskami in mnogimi  
neodgovorjenimi vprašanji. 
Zato smo v aprilu v goste povabili pisateljico 
Tanjo Mlakar, ki je izkušnjo srečanja z 
bolezni jo pri  svoj i  mami opisala v 

POGOVORNI VEČER: KO SE PRIKRADE 
DEMENCA 

avtobiografski knjigi z naslovom Vsiljivka v 
družini.

Gospa Tanja Mlakar nam je v pogovoru 
pojasnila, kako se je bolezen začela pri njeni 
mami in potem postopoma napredovala. Ob 
tem se je družina znašla pred vprašanjem, kako 
nuditi mami in očetu vedno več pomoči, ki sta 
jo potrebovala. Čeprav jim ni bilo lahko 
zaprositi za formalno pomoč, pa so bili na 
koncu zanjo vsi hvaležni. Pomoč na domu pri 
osebni negi mame ter osnovnem čiščenju v 
gospodinjstvu, je gospe Tanji in njeni družini 
omogočila vsaj nekaj prostih ur.

 
Pogovorni večer z gospo Tanjo Mlakar.

Ko je bolezen napredovala do te mere, da je 
bilo mamo potrebno odpeljati v Dom, je bilo za 
svojce težko, vendar pa so na koncu spoznali, 
da so imeli pred institucionalnim varstvom 
mnoge predsodke, ki so se s spoznavanjem 
dejanskega življenja v Domu postopoma 
razblinili. 

Pogovor z zanimivo gostjo je, tudi ob mnogih 
vprašanjih in zgodbah iz občinstva, hitro minil. 
Skupaj smo ugotovili, da se svojci ob iskanju 
pomoči srečujejo še z različnimi mnenji iz 
okolice, ki jim največkrat niso v pomoč. Kadar 
se namreč kdo le na kratko pogovarja z 
dementno osebo, ali pa jo opazuje od daleč, ne 
zazna teže njene bolezni v tolikšni meri, kot pa 
to opažajo svojci, ki takšni osebi vsakodnevno 
pomagajo. Seznanitev, dogovor in izvedba 
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določene vrste pomoči (pomoč na domu ali 
odhod v dom za stare), so tako za svojce 
naporni, a vendar pravilni koraki, s katerimi 
poskrbijo za svojca, ki ga imajo radi. 

Pogovorni večer smo zaključili s skromno 
pogostitvijo, obiskovalci so lahko tudi 
poskusili, kako dobro pehtranovo potico znajo 
speči na varovanem oddelku. 

V avli Doma je še na ogled razstava slik, ki so jih 
narisali stanovalci varovanega oddelka v 
našem Domu. 

Alenka Zorč, socialna delavka 

V soboto , 23.1.2016,  smo v našem Domu 
slišali nekaj hitrih ritmov glasbe in videli kar 
nekaj rok`n roll figur, da o plesalcih 
breakdancea ne govorimo. 

Obiskali so nas plesalci Plesnega kluba Tržič, 
pod vodstvom Jureta Markiča.

V naši avli smo se zbrali ob 10. uri dopoldan. 
Ker so se morali plesalci še malo ogreti, smo se 
tudi mi razgibali z mini telovadbo. 

Najprej sta nastopila plesalca breakdancea  
Anže Glavič in Grega Tadelj. Moram priznati, 
da sem vsakič, ko sta se podrgnila z obrazom 
po talnih ploščicah in se vrtela na glavi, 
namesto njiju trpela bolečine. Bila sta 
enkratna, s svojimi akrobacijami sta nas 
navdušila. Oba sta nastopila tudi v »Slovenija 
ima talent« skupaj s soplesalci Plesnega kluba 
Tržič.

Po razburljivem nastopu dveh zelo gibčnih 
fantov je sledila plesna točka z veliko 
poskokov (škoda, da imamo prenizek strop), 
vrtenja plesalke čez hrbet, med nogami, 
metanja v zrak …  

NASTOP PLESALCEV 
PLESNEGA KLUBA TRŽIČ
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Anže Glavič in Grega Tadelj v elementu.   

Nastopila sta Kaja Šmid in Jaka Jordan z rok`n 
roll plesno točko. Tudi onadva sta nas zelo 
navdušila. S kakšno lahkoto sta plesala. 
Pohvalita se lahko s  kar nekaj priznanji z 
mednarodnih plesnih tekmovanj.

Kaja Šmid in Jaka Jordan.

Ker je vsega lepega hitro konec, je bilo tako tudi 
tisto soboto. 
Da bi veselje vseeno podaljšali, smo skupaj z 
našo Ano zapeli še nekaj pesmic. 

Jure in plesalci! Hvala za obisk, naša vrata so 
vam vedno odprta. Dobrodošli. 

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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STANE ČIČEROV: PODOBE STARE 
FUŽINE Z OKOLICO

NASTOP SKUPINE SALSA RICA

V začetku marca nas je na sobotno dopoldne v 
Domu obiskal gospod Stanislav Čičerov. 
Za stanovalce je pripravil predstavitev starih 
fotorazglednic, ki prikazujejo vas Staro Fužino, 
njene prebivalce, hiše, običaje, druženje 
domačinov in razne posebne priložnosti.

Gospod Čičerov je izbor fotorazglednic in 
zapis dogajanja, časa in kraja fotografiranja, 
avtorja fotografije ter imena oseb na 
razglednicah objavil tudi v svoji knjigi z 
naslovom Podobe Stare Fužine z okolico.  

Stanovalci so tako imeli priložnost pobliže 
spoznati Staro Fužino. Nekaj stanovalcev je 
doma od tam in ti so na slikah prepoznali 
osebe in dogodke ter k zanimivemu 
predavanju g. Čičerova dodali še svoje 
spomine. 

Dobra ura druženja je kar prehitro minila. 
Gospod Stane pa nam je obljubil, da kmalu 
spet pride, tokrat z novo tematiko iz kroga 
njegovih zanimanj in raziskovanj. 

Alenka Zorč, socialna delavka 

Na pustno soboto so nas obiskali plesalci 
plesne šole SALSA RICA. Že po imenu skupine 
smo sklepali, da bo najbrž zelo živahno.

Ob desetih dopoldne smo se vsi zbrali v avli in 
nestrpno pričakovali nastop. Živahni ritmi 
salse so pregnali željo po dremanju in z velikim 
zanimanjem smo sledili nastopom od 

najmlajših plesalcev pa do tistih že bolj 
izkušenih. 

Plesalke Salsa Rica.

Najbolj nas je navdušil nastop plesalk, 
oblečenih  v čudovita krila, ki so se kar vrtela in 
vrtela. 
Med posameznimi točkami nas je zabaval 
»Elvis Presley«, ki  pa  kljub našim prošnjam ni 
zapel katere od njegovih uspešnic. 

Kljub temu smo zelo uživali in se še enkrat 
zahvaljujemo skupini in njeni voditeljici 
Karmen, da so nam polepšali dan. Upamo, da 
se kmalu spet vidimo.

Bernarda Markelj, fizioterapevtka

Vsak človek si želi miru. Še bolj na stara leta. Še 
toliko bolj, če prideš v situacijo, ko moraš od 
doma, v Dom za starejše občane.  Želiš si takega 
miru, da se lahko kadarkoli posvetiš stvarem, ki 
si jih rad počel celo življenje. Da zvečer lahko 
mirno zaspiš in spiš, dokler lahko, brez motenj.
A ni vsakemu dano, vsaj ne takoj.

Dve naši stanovalki sta se razveselili novice, da 
bosta dobili svojo sobo: ga. Frančiška Krajnc in 
ga. Jožefa Fabjan. Obe sem obiskala v njunih 
malih oazah miru.

SOBICI KOT OAZI MIRU

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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Gospa Frančiška se dobro spomni, da je bil 
tisti dan, ko je izvedela novico o selitvi, 
sončen. Tako je bila vesela, da je kar sama 
spakirala svoje stvari, hčeri sta ji pomagali 
samo še pri urejanju omar in sobe. Na stene so 
obesile nekaj fotografij: črno-bela prikazuje 
gospo Francko in njeno sestro Mileno v 
otroških letih, zraven pa je barvna fotografija 
najmlajše vnukinje Neže. 

Gospa Francka s prijateljico Regino, v svojem 
kotičku.

Nočno omarico pa krasi fotografija prvega 
pravnučka Tima, ki se je rodil v letu 2015.

Ponosno mi pokaže sliko konjev, ki visi nad 
njeno posteljo. »Otroci so mi jo kupili za 
rojstni dan.  Vedno sem imela rada konje.«

Kadar je pri volji, gleda TV, ki ga ima na omarici 
nasproti postelje. Zraven pa se s fotografije 
smehlja njen pokojni mož Franc, ki je umrl 
pred 15 leti.

Pogled se mi je ustavil na mizi. Kot ljubiteljica 
kvačkanja sem takoj prepoznala ročno delo. 
»To je nakvačkala moja sestra Milena, tista s 
fotografije.«

Gospa Jožefa se je v svojo sobo preselila v 
začetku februarja letos. Sobica je v prvem 
nadstropju, ima strešno okno. Razgled na 
okolico in prelepe okoliške hribe je tudi s 
takega okna prelep. 

Že ob vstopu v sobo se opazi, da se gospa Jožefa 
zna zamotiti, da ji ni dolgčas. Na postelji je 
škatla z volno, pletilke se hitro premikajo v 
njenih rokah. 
Na nočni omarici opazim velik kup časopisov in 
nočno lučko. »Rada berem. Časopise mi nosijo 
domači.« 
V sobi ima tudi TV, vendar ga bolj malo gleda, 
raje posluša radio, ki stoji na nočni omarici ob 
postelji.  

Gospa ima že od nekdaj rada rože. Da zna 
skrbeti zanje, se vidi na lončnicah, ki so na mizi. 
Sveže, lepe, cvetoče. Steno nad mizo krasi 
stenski koledar in njena fotografija, ki jo je 
dobila v dar ob praznovanju rojstnih dni v 
Domu.

Gospa Jožica, vesela svojega kotička.

»Ne morem vam opisati, kako zelo vesela sem 
tega svojega kotička. Nekateri pravijo, da mi bo 
poleti vroče, ampak saj imam svoj tuš! Bom že 
preživela.« se veseli gospa Jožefa svoje male 
oaze.

Res se imata lepo. Meni se kar ni mudilo nazaj 
na delo. Še bi sedela in klepetala z njima.
Mogoče kdaj drugič. 

Hvala za gostoljubnost, še dolgo uživajta v 
svojem težko pričakovanem miru.

Janja Duh, vodja zdravstvene nege
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Skupaj s stanovalci smo preživeli lepo in 
sproščeno dopoldne. Butarice in ostalo zelenje 
smo blagoslovili na cvetno nedeljo pri 
popoldanski sv. maši.

Tudi teden pred veliko nočjo je bil poln 
dogajanj. V delovni terapiji sta stanovalki ga. 
Francka in ga. Jožefa skupaj s Simono pripravili 
pirhe za kuho v čebulnem perju. Na varovanem 
oddelku so pirhe barvali z barvo, spekli 
potratno potico, v krušni peči smo pekli kruh, iz 
kuhinje pa je dišalo po orehovi in lešnikovi 
potici. 

Na veliki petek pa smo zaposleni skupaj s 
stanovalci križev pot izvedli v domski kapeli, na 
veliko soboto smo sprejeli blagoslovljeno vodo 
in ogenj ter blagoslovili pripravljene 
velikonočne jedi. 
Na veliko noč je sv. mašo ob 16. uri v domski 
kapeli daroval domači župnik g. Martin Golob.

Za konec pa dodajam samo še misel, ki jo je 
zapisal p. Marko Ivan Rupnik :
»Sveto pismo omenja samo dve stvari, ki imata 
zares težo in ostaneta: Beseda, iz katere je vse 
ustvarjeno in je bolj zanesljiva kakor nebo in 
zemlja, ter Ljubezen, ki smo jo poskušali ubiti, 
pa se ne da. Mučili smo ga in pribili na križ, pa je 
vstal in nas še naprej ljubi. Ljubezen živi na 
način velike noči: bolj, ko jo pobijaš, bolj vstaja. 
Živi tako, da izgublja. Na velikonočni način. To 
je ljubezen.«

Janja Hodnik, poslovna sekretarka 

Veseli smo bili romanja k sv. Martinu v Srednji 
vasi, saj je to zelo lepa cerkev v notranjosti, 

ROMANJE K SVETEMU MARTINU
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DOGAJANJA V POSTNEM IN 
VELIKONOČNEM ČASU V DOMU SV. 

MARTINA

V postnem času nas je g. župnik Martin Golob 
vsak torek povabil k spremljanju križevega 
pota. Vsak torek so bila razmišljanja ob 
postajah križevega pota drugačna, zanimiva, 
resnično doživeta. 

Sveta maša z bolniškim maziljenjem.

V petek pred cvetno nedeljo smo imeli v avli 
sv. mašo z bolniškim maziljenjem. Izdelovali 
smo tudi butarice. Ker je bil ves material že 
pripravljen, smo se vsi skupaj hitro lotili dela. 
Kaj kmalu so začele nastajati različne 
velikonočne butarice in prav vse so bile zelo 
lepe. 

Butarce ali po domače »hbance«, čakajo na 
blagoslov v domski kapeli.
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pravo doživetje.
Bile smo tri stanovalke z mentorico Simono. 
Sprejel nas je župnik Martin Golob. Razložil 
nam je vse o cerkvi in nam jo podrobno 
razkazal. Orgle, freske in glavni oltar pa križev 
pot, ki pa čaka na obnovo.
Simona nas je poslikala, da nas bodo na ta 
dogodek spominjale slike.

Hvala gospodu župniku za sprejem in vodenje.

 Barbara Thaler in Marija čas, stanovalki

Župnik, gospod Martin Golob, z našimi 
stanovalkami v farni cerkvi sv. Martina.

Bila sem v veliko romarskih cerkvah, a tako 
lepe cerkve, kot jo imamo v Srednji vasi še 
nisem videla. Zelo lep je glavni oltar s 
freskami. 
Če bo možno, bi si zelo rada ogledala tudi 
notranjost cerkve v Jereki, Stari Fužini in 
cerkev sv. Duha.

Hvala gospodu župniku in Simoni.

Jela Bučić, stanovalka
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NASTOP CERKVENEGA MEŠANEGA 
PEVSKEGA ZBORA SREDNJA VAS

PA LETOS? BOMO VRTIČKALI?

Že od otroštva sem hodil k sveti maši v cerkev 
sv. Martina. Vsako nedeljo sem poslušal petje 
cerkvenih pevcev.  Sedaj zaradi bolezni osem 
let nisem bil v cerkvi sv. Martina. Danes sem 
poslušal velikonočne in Marijine pesmi. 

Ob teh pesmih mi je bilo kar malo hudo, ker ne 
morem več v cerkev. Spominjam se, kako lepo 
je bilo včasih. Posebno lepa pesem je Aleluja. Iz 
mladosti se spominjam organista gospoda 
Ravnika. Danes je bila organistka gospa Franka.

Današnje petje je bilo zelo ubrano in zapeli so 
nam lepe pesmi.

Najlepše se zahvalim, da so prišli v naš Dom. 
Vse pevce poznam in jim želim še veliko petja in 
naj še kdaj pridejo na obisk.

Jože Škantar, stanovalec

Seveda bomo. Samo malo 
drugače. Letos na našem 
vrtu ne bo zasajena 
zelenjava. Letos bomo 
zasadili zeliščno-cvetlični 
vrt. 

Za zasaditev zeliščnega 
vrta bomo uporabi l i   
ognjič, kamilice, žajbelj, 
p e h t r a n ,  r o ž m a r i n ,  

peteršilj, majaron, sivko, meto, meliso, 
baziliko, pa še kaj se bo našlo. 

Od lani pa sta ostala drobnjak in rabarbara, ki 
sta lepo prezimila in ju že pridno nabiramo.

Nabrana zelišča bomo pripravili za sušenje, jih 
uporabili v kuhinji, iz njih pripravili zeliščne 
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čaje, preizkusili se bomo tudi v kuhanju 
krem…

Upamo pa, da bodo cvetlični del vrta s 
cvetjem zapolnjevale gladiole, astre in cinije.

Užitek in sprostitev, vse obenem.

Po načrtih, ki jih imamo letos z našim vrtom, 
dela ne bo zmanjkalo.

Janja Hodnik, poslovna sekretarka 

V torek, 26. aprila smo v vitrinah avle našega 
Doma odprli razstavo del z idrijskimi čipkami, 
ki je delo pridnih rok naše oskrbovanke na 
terenu, gospe Marije Ogrin, ki smo jo tudi 
povabili, da se je pridružila otvoritvi.

Gospa že dolga leta živi v Bohinjski Bistrici, 
prihaja pa iz krajev, kjer je doma idrijska čipka. 
Zato ne gre drugače, kot da v prostem času 
poseže po klekljih in butari, nekaj bucikah, 
vzorcu in že nastajajo mojstrovine.

ČIPKARSKA RAZSTAVA GOSPE 
MARIJE OGRIN

Ko sem gospo povprašala, ali to še vedno 
počne, mi je rekla, da ima sedaj največ časa.

Delo pridnih rok gospe Marije Ogrin.

Razstava bo na ogled v Domu do konca meseca 
junija.

Ana Samsa, študentka na praksi

Krvni tlak nam zagotavlja 
primeren pretok krvi po 
žilah. Pretok krvi mora 
zadostiti potrebe po 
kisiku in hranilnih snoveh 
za normalno delovanje  
telesnih organov. 

Višino krvnega tlaka 
določata dve vrednosti:  
višja vrednost (sistolični 

tlak) je tlak v arterijah med srčnim utripom, ko 
se srce skrči in iztisne kri v ožilje. Nižja vrednost 
(diastolični tlak)  je tlak v arterijah med dvema 
utripoma, v času ko srce počiva. Vrednosti 
krvnega tlaka zaradi enostavnosti še vedno 
izražamo v milimetrih živega srebra (mmHg). 
Krvni tlak ni ves čas enak; spreminja se s 

POVIŠAN KRVNI TLAK - HIPERTENZIJA
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spreminjanjem telesnega položaja, odvisen je 
od telesne aktivnosti, višji je podnevi, med 
spanjem pa se zniža. Krvni tlak se zviša nad 
normalne vrednosti tudi ob razburjenju, 
strahu, bolečini, med telesno obremenitvijo 
in podobno, vendar se kmalu po prenehanju 
dražljaja zniža na izhodiščno raven. V teh 
primerih gre za povsem normalno reakcijo 
organizma, ki se pojavlja pri zdravih osebah in 
tudi pri bolnikih s hipertenzijo. 

Medicinski izraz za trajno zvišan krvni tlak je 
arterijska hipertenzija. Krvni tlak je zvišan, če 
je sistolični krvni tlak enak ali višji kot 140 
mmHg, diastolični krvni tlak pa enak ali višji 
kot 90 mmHg. 

Dolgotrajno zvišan krvni tlak lahko povzroči 
okvare ožilja, srčno odpoved, srčnomišično in 
možgansko kap, ledvično odpoved in druge 
zaplete. Arterijska hipertenzija običajno ne 
povzroča težav, zato jo lahko odkrijemo le z 
merjenjem krvnega tlaka. 

Krvni tlak merimo običajno na nadlahti pri 
sedečem preiskovancu, občasno pa tudi pri 
l e ž e č e m  o z i r o m a  s t o j e č e m ,  s  
sfigmomanometrom (lahko pa tudi z drugimi 
merilniki krvnega tlaka). Paziti moramo, da 
krvni tlak merimo z manšeto, ki ustreza 
obsegu preiskovančeve nadlahti.

 »Dala mu je plavega iz srca tapravega.«

Arterijske hipertenzije ne zdravimo le z zdravili. 
Enako pomemben je tudi zdrav način življenja, 
ki bi ga morali osvojiti vsi hipertenzivni bolniki. 
Priporočeno je uživanje uravnotežene, zdrave 
prehrane, omejitev uživanja soli, zmanjšanje 
čezmerne telesne teže, skrb za redno gibanje, 
omejitev uživanja alkohola, opustitev kajenja.

Z doslednim izvajanjem navedenih ukrepov se 
bo krvni tlak znižal, marsikdaj celo povrnil na 
normalne vrednosti in ne bo treba uvesti 
zdravljenja z zdravili.

Pri hujših stopnjah arterijske hipertenzije je 
poleg zdravega načina življenja potrebno 
uvesti tudi zdravila za zniževanje krvnega tlaka. 
Za zdravljenje arterijske hipertenzije imamo na 
razpolago več skupin zdravil, vendar niso vsa 
primerna za vse bolnike. Kdaj in katero zdravilo 
bo zdravnik uvedel, je odvisno od višine 
krvnega tlaka, prizadetosti tarčnih organov, 
prisotnosti drugih dejavnikov tveganja in 
sočasnih bolezni pa tudi zdravil, ki jih bolnik že 
jemlje. 

Z zdravljenjem arterijske hipertenzije želimo 
postopoma doseči normalen oziroma 
optimalen krvni tlak. 

Sprva bo zdravnik uvedel eno vrsto zdravila v 
majhnem odmerku. Če zdravilo ne bo imelo 
zadostnega učinka, bo odmerek po nekaj 
tednih zvečal in/ali dodal drugo zdravilo. Če 
zdravljenje ne bo učinkovito ali ob pojavu 
stranskih učinkov, bo treba zdravilo zamenjati.

Včasih sta diagnostika in zdravljenje arterijske 
hipertenzije bolj zapletena in je za dosego 
zastavljenega cilja potreben daljši čas ter 
potrpežljivost bolnika in zdravnika. 

Pomembno je redno hoditi na priporočene 
kontrolne preglede k lečečemu zdravniku, saj 
je le tako možno spremljati učinkovitost 
zd rav l j e n j a  i n  p o j av l j a n j e  oz i ro m a  
preprečevanje stranskih učinkov zdravljenja. 
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Za nastanek ledvične okvare so najbolj 
ogrožene skupine ljudi z dejavniki tveganja, ki 
imajo: 

sladkorno bolezen,
zvečan krvni tlak,
bolezni srca ali ožilja,
sečne kamne, povečano prostato,
avtoimunske bolezni,
dedno ledvično bolezen ali svojce, ki so jim 
ledvice odpovedale,
nad 50 let,
prekomerno telesno težo,
in kadilci.

Če poskrbimo, da  bolezen odkrijemo dovolj 
zgodaj, jo lahko uspešno zdravimo.
Upočasnimo slabšanje delovanja ledvic,  s tem 
preprečimo odpoved ledvic in očuvamo srce, 
ter podaljšamo in izboljšamo kvaliteto 
življenja. 
Posledice neodkrite ali nezdravljene kronične 
ledvične bolezni so zelo hude, saj lahko ledvice 
povsem odpovejo ali pa ljudje umrejo bistveno 
prej od svojih vrstnikov zaradi srčno-žilnih 
bolezni. V Sloveniji vsako leto ledvice odpovejo 
okoli 250 ljudem, ki nato potrebujejo 
presaditev ledvice ali doživljenjsko dializno 
zdravljenje, ki v marsičem spremeni način in 
kvaliteto življenja. 
Prisotnost beljakovin v urinu bi lahko 
ugotavljali s preprostim testom. S tem pa 
pomembno pr i speva l i  k  zgodnjemu 
odkrivanju, saj povišana vrednost kaže na 
možnost kronične ledvične bolezni. Zgodnje 
odkrivanje bolezni je pomembno zato, ker s 
pravočasnim zdravljenjem lahko upočasnimo 
njen potek, hkrati pa je za bolnika to tudi 
opozorilo, da obstaja večje tveganje za 
nastanek srčno-žilnih zapletov. 

Ključno sporočilo letošnje akcije je opozarjanje 
na povezavo med kronično ledvično boleznijo 
in boleznimi srca in ožilja. Ugotovitve so  
namreč pokazale, da so bolezni srca in ožilja pri 
ledvičnih bolnikih zelo pogoste in so vzrok za 
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Temeljni pogoj za uspešno zdravljenje je 
medsebojno zaupanje in sodelovanje 
bolnika ter zdravnika.

Literatura: www.lek.si › ... › Skrb za zdravje › Bolezni in 
simptomi › Srce in ožilje (dostopno 18.4.2016 ob 9.15)

Janja Duh, vodja zdravstvene nege

Ker se premalo zavedamo, kako pomembno je 
zdravje naših ledvic, smo se v Domu odločili, 
da tudi mi obeležimo svetovni dan ledvic. S 
stanovalci na varovanem oddelku smo zbrali 
nekaj sličic ter naredili plakat. S tem, ko smo 
ga izdelovali, smo se hkrati tudi učili ter 
osveževali že obstoječe znanje vsakega 
posameznika.

Na plakat smo vključili najbolj pomembne 
podatke, tako da je bil razumljiv za vsakogar. 
Izobesili smo ga na vidno mesto v avli, na 
recepcijskem pultu pa pustili tudi različne 
letake in zloženke, ki jih je v ta namen 
pripravila Zveza društev ledvičnih bolnikov 
Slovenije.

Namen osveščanja o kronični ledvični 
boleznih je bil, da bi vsak, ki si je plakat ogledal  
ali prebral zloženko vsaj malce pomislil, kako 
skrbi za zdravje svojih ledvic. Kronična 
ledvična bolezen je namreč zelo pogosta, ima 
jo že skoraj vsak 10. odrasli. V večini primerov 
je posledica nezdravega načina življenja. 
Premalo gibanja, nezdrava prehrana, kajenje, 
pitje alkoholnih ter gaziranih pijač pa privede 
do nastanka sladkorne bolezni, zvišanega 
krvnega tlaka in srčno-žilnih bolezni. 
Po statističnih podatkih ima v Sloveniji 
kronično ledvično bolezen že več kot 180.000 
odraslih ljudi. To je več, kot je bolnikov s 
sladkorno boleznijo. 
Zaradi odpovedi ledvic pa se več kot 2.000 
ljudi  zdravi z dializo ali presaditvijo ledvice. 

SVETOVNI DAN LEDVIC 
10. MAREC 2016

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



njihovo kar 20 do 30-krat večjo smrtnost.
S tem ko skrbimo za svoje zdravje skrbimo za 
obče dobro! 
                            

                                      
Literatura:     http://www.svetovnidanledvic.org/disease 

(vir dosegljiv 12. maja 2016)     
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                          Saša  Urh, delovna 
inštruktorica, animatorka

Od zadnje izdaje Drobtinic na varovanem 
oddelku nismo počivali, postali smo še bolj 
aktivni.
Z začetkom leta smo pričeli z izdelovanjem 
velikonočnih voščilnic, saj nam tako delo 
vzame kar veliko časa. Tudi razpoloženje ni 
vsak dan ustvarjalno. Naši stanovalci za 
praznike radi pišejo domov, voščilnice 
naredijo sami in s ponosom pokažejo vsako 
posebej.
Pred velikonočnimi prazniki nas je čakalo 
pustovanje. Tudi letos smo pustnemu času 
primerno našemljeni pričakali otroke iz 
podružnične osnovne šole, ki so prišli na obisk 
in pokazali svoje pustne kostume.

Z januarjem smo pričeli izdelovati izdelke, ki 
jih nameravamo predstaviti na Martinovi 

AKTIVNOSTI NA VAROVANEM 
ODDELKU
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tržnici v oktobru. Izdelali smo svečnike za čajne 
svečke in vlivali dišeče svečke.

Za materinski dan smo za vse stanovalke doma 
izdelali rožice iz papirja. Le te ne bodo nikoli 
ovenele in bodo krasile sobe dolgo časa.

Za veliko noč smo na oddelku spekli potratno 
potico za ves Dom, za varovani oddelek pa smo 
pripravili še pletenico. Barvali smo tudi pirhe. 
Pripravili smo košaro in se udeležili žegna v avli 
Doma.

Gospa Ivana preizkuša novo tehniko slikanja.

Med vsemi temi aktivnostmi smo izdelali velik 
Človek ne jezi se, igro, ki jo vsi radi igramo. 
Proga se razgrne čez dve mizi, figurice pa so 
izdelane iz jogurtovih plastenk. Po štiri smo 
pobarvali z isto barvo in jih obtežili s peskom. 
Igro smo že preizkusili in dobro nam je šlo.

  

Najprej igra…                      
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prav posebno ustvarjalno energijo. Gospod je 
pričel s tkanjem na palčke in izdelal kar nekaj 
zanimivih vzorcev. Zdaj, ko je topleje, pa je 
pričel tudi s pletenjem košar iz slame. Naročila 
za njegove izdelke se kar vrstijo in dela mu ne 
bo zmanjkalo.
No, prav na koncu pa smo se zaposlene na 
oddelku udeležile tudi zelo zanimivega 
predavanja na temo demence. Tudi za to 
priložnost smo spekle eno dobro pehtranovo 
potičko.

Jana Strgar, Petra Platiša in Saša Urh

Potek delovnega dne socialne oskrbovalke

Delo socialne oskrbovalke na terenu  
opravljam že veliko let. Moj delovnik se začenja 
različno, glede na razpored na urniku. Delamo 
v dopoldanskem času (dve soc. oskrbovalki) in 
popoldanskem oz. večernem (ena soc. 
oskrbovalka) ter za praznike in vikende. Takrat 
je na delu ena oskrbovalka dopoldne in 
popoldne.

Najprej naj povem, da smo na terenu pri 
oskrbovancu same in da se moramo znajti 
same. Z nami ni zdravnika niti medicinske 
sestre. 

S svojim delom pričnem okoli sedme ure 
zjutraj, včasih že prej. Ko pridem k 
oskrbovancu, mu zaželim dobro jutro. 
Vprašam ga, če je dobro spal in pričnem z 
delom. Ob tem z njim poklepetam. Kaj pri kom 
naredim, je odvisno od tega, kaj oskrbovanec 
potrebuje. Moje delo je predvsem vsakdanja 
telesna nega, od umivanja do britja, kopanja, 
sprehajanja, postrežbe kosila in večerna nega  
ter priprava na spanje. Ne kuhamo obrokov, le 

SOCIALNA OSKRBA NA DOMU
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.… kasneje pa delo naših stanovalcev 
varovanega oddelka.

Vsak mesec izdelamo darila za stanovalce, ki 
praznujejo rojstni dan. To leto so na vrsti 
njihove fotografije, ki jih okrasimo, in 
slavljenci jih obesijo na steno svoje sobe.

Enkrat na teden lupimo in režemo jabolka za 
kompot ali čežano, ko je na jedilniku, odločili 
pa smo se, da bomo enkrat mesečno sami 
pripravili kosilo za naš oddelek.

Gospod Alojzij pri svojem delu.

Prav posebej pa bi rade izpostavile gospoda 
Alojza Zupančiča, ki je na naš oddelek prinesel 
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kaj malega, in naše delo ni generalno čiščenje. 
Počistimo samo za uporabnikom, kopalnico 
po kopanju, mizo po kosilu in podobno.
Prilagoditi se moramo nepokretnemu ali 
delno pokretnemu uporabniku, njegovim 
pripomočkom, kopalnici, postelji. 
Če ga najdemo na tleh, moramo same 
presoditi, ali poklicati reševalca ali ga pokonci 
spraviti kako drugače. Koliko časa porabimo 
pri določenemu oskrbovancu, pa je odvisno 
od tega, kaj še zmore sam in koliko opravil 
imamo pri njem. 
Ko zaključim pri prvem, grem k naslednjemu 
oskrbovancu in pri njem postorim tisto, kar 
potrebuje. Na dan obiščem od 9 do 11 
oskrbovancev,  odvisno na katerem 
dopoldanskem urniku sem. Popoldne 
obiščem 4 do 5 oskrbovancev.

To delo zelo rada opravljam. Rada pomagam 
ljudem. Najbolj sem vesela, ko vidim, da 
katerega spravim v dobro voljo s kakšno 
malenkostjo, zadovoljna sem, ko svoje delo 
opravim dobro in da se z oskrbovanci in 
sodelavkama dobro razumem. 
Med seboj se večkrat pokličemo in si povemo, 
če je pri kom kaj novega, če je potrebno biti na 
kaj pozoren na kakšne spremembe pri 
oskrbovancu, če je potrebno kateremu kaj 
iskat v lekarno, v trgovino, itd.

Pri delu se srečamo tudi z raznimi težavami, 
pozimi s snegom, včasih komaj pridemo do 
oskrbovancev, poleti z »gužvo« na cesti, itd… 

Anita med prostim časom.

Namen naše oskrbe na terenu je pomoč pri 
zagotavljanju kakovostnega življenja na 
lastnem domu, omogočiti uporabnikom čim 
daljše bivanje v domačem okolju. S svojim 
delom preprečujemo osamljenost in 
razbremenimo svojce.

Upam, da sem vam vsaj malo približala delo 
socialne oskrbovalke na terenu. 

Anita Langus, socialna oskrbovalka 

V okviru socialnega praktikuma smo dijaki 
drugega letnika prišli na obisk v Dom svetega 
Martina. Socialni praktikum je aktivnost, 
obvezna za vse dijake Škofijske klasične 
gimnazije. Izbrati smo si morali ustanovo, v 
kateri bomo pomagali šibkejšim. Na izbiro smo 
imeli različne domove za ostarele, ustanove za 
prizadete mladostnike, azilni dom, dom za 
brezdomce, ipd. Odločili smo se za Bohinj, saj 
imamo tu prenočišče pri naših starih starših, 
hkrati pa se bomo naužili svežega zraka in lepe 
narave.

Dijaki Škofijske gimnazije Šentvid.

UŽIVALI SMO V MEDGENERACIJSKEM 
DRUŽENJU
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V okviru obiska v Domu smo doživeli marsikaj 
lepega in se naučili veliko novega. Pretresla 
nas je predvsem demenca, ki prizadene 
vsakega tretjega starostnika. Delali smo na 
varovanem oddelku, kjer smo se pogovarjali s 
stanovalci, hodili smo po sobah in krajšali čas 
starejšim. Pomagali smo pri razvažanju 
invalidnih in sodelovali pri sveti maši. 
Starostniki so nas bili zelo veseli, mi pa njih 
prav tako, saj smo naredili nekaj lepega za 
soljudi. 

Prvi dan smo bili prisotni pri praznovanju 
rojstnih dni, peli smo ob zvokih harmonike in 
bili presenečeni nad pozitivno energijo, ki je 
sevala med stanovalci. Veliko smo se 
pogovarjali in slišali veliko lepih in zanimivih 
zgodb – nekatere so bile bolj zabavne narave, 
nekatere so nas pretresle, vse pa so nam bile 
všeč. Navdušeni smo bili nad njihovimi talenti 
– nekateri lepo pojejo, drugi radi klekljajo, 
tretji pa so izvrstni v sestavljanju zelo težkih 
sestavljank.

Naslednji (in s tem zadnji) dan smo se s 
stanovalci varovanega oddelka igrali igro 
človek ne jezi se, potem pa brali in peli pri  
sveti maši. S sošolko sva se pogovarjali z 
dementnimi in se nasmejali ob nekaterih 
prisrčnih izjavah stanovalcev . Popoldne smo 
sodelovali na športnih igrah, podirali keglje in 
se žogali. Lepo je videti, kako so starejši polni 
energije in navdušenja.

Z vami je bilo zares prijetno sodelovati. Osebje 
je nasmejano, rado pomaga in je zelo srčno. 
Stanovalci pa so tisti, ki ustvarjajo vzdušje v 
Domu tako prijetno, kot je. Res upamo, da se 
bomo še kdaj srečali. Morda  še kdaj pridemo 
na obisk. 

Nuša Balen, Estera Jezeršek, Aljaž Smole, 
Matija Trobiš, 

dijaki Škofijske gimnazije Šentvid

KRAJI, OD KODER PRIHAJAJO NAŠI 
STANOVALCI: BLED

Rodovitna zemlja, varno 
zavetje grajskega hriba in 
otoka so vabili naseljence 
na  B led  in  n jegovo 
okolico. Prvi, še redki 
sledovi človeka na Bledu 
so iz kamene dobe. V 
železni dobi, ko so v 
alpskih krajih pričeli 
pridobivati železo, je bila 

naselitev gostejša. Bled so gosteje naselili šele 
Slovani, in sicer v dveh valovih. Najbrž so bila 
slovanska naselja prav tam, kjer so v 
poznejšem srednjem veku zrasle objezerske 
vasi Mlino, Želeče, Zagorice, Grad in Rečica.

Pogled na Blejski otok iz Osojnice.

Bled je najbolj znan po Blejskem jezeru in otoku 
s cerkvijo, ki ob prvem pogledu vzameta dih 
zaradi svoje izredne lepote. 
Med drugimi je navduši l  največjega 
slovenskega pesnika, ki je o kraju zapisal 
“Dežela Kranjska nima lepšga kraja, ko je z 
okolšno ta podoba raja”. 
Ansambel bratov Avsenik pa v svoji svetovno 
znani polki prepeva: “Otoček sredi jezera, gori 
pa cerkvica; na strmi skali grad stoji; oj Bled, 
prekrasen si!”

Ob jezerski obali se 120 m visoko vzdiguje 
skalna pečina s srednjeveškim gradom.
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Bled je danes urejeno letovišče z mnogimi 
hoteli, zasebnimi prenočišči, avtokampom in 
pestro domačo in tujo kulinarično ponudbo. 
Posebej so znani po slastnih »kremšnitah«. 
Slovi tudi kot veslaško-regatni center in kot 
izhodišče za številne izlete in sprehode v 
čudovito okolico, kot so soteska Vintgar, 
Pokljuška soteska, Slap pod Iglico, osamelci 
okoli jezera, planote, Triglavski narodni park.

Okoli jezera je speljana krožna sprehajalna 
pot. Sprehod je dolg le uro in pol ter nam 
prehitro mine ob čudovitih razgledih na 
okolico. Za krožno vožnjo okoli jezera lahko 
najamete kočijo s konjsko vprego pri Festivalni 
dvorani. Na blejski otok se lahko peljemo z 
značilnim čolnom pletna. Pletno čolnar 
poganja z enim samim veslom, prepelje pa 
okrog 20 potnikov. V cerkvici na otoku je 
znameniti zvon želja, ki je bil izdelan leta 1543 
in če pozvonimo nanj, se nam bo izpolnila 
vsaka želja.

Blejske »kremšnite«
Legendarna, rahla, slastna »kremšnita«, ki so 
jo na Bledu doslej pripravili v več milijonski 
nakladi. V blejskem hotelu Park vsak dan 
pripravijo približno 600 kremnih rezin. Blejska 
»kremšnita« ali kremna rezina je brez dvoma 
ena najbolj priljubljenih slovenskih sladic.

Slastna blejska kremna rezina.

Zgodba o blejski kremšniti sega v znamenito 
pekarno Ravnik, ki je od 1872. leta delovala na 

20

                                             Zavod sv. Martina                                        

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

blejski Grajski poti. Leta 1912 so odprli tudi 
slaščičarno, sin Janko pa se je z vajeniškega 
popotovanja po Avstriji in Nemčiji vrnil z 
zvezkom kuharskih zapiskov, med katerimi je 
bila tudi odlična vaniljeva krema. 
Leta 1953 je iz Sente v Vojvodini (Srbija) na Bled 
prišel Ištvan Lukačević, ki je v zimskem času 
delal v pekarni Ravnik. Po zapisanem receptu 
za kremo je sestavil kremno rezino, ki jo po 
istem receptu še dandanes pripravljajo v 
blejskem hotelu Park.

Recept:

1 kos zamrznjenega listnatega testa
 
SLAŠČIČARSKA KREMA:
220 g moke
350 g sladkorja
7 jajc
1,5 l mleka                                                     
5 dl sladke smetane
sok 1 limone
3 žlice ruma
1 vaniljev sladkor

POSIP:
sladkor v prahu

Zamrznjeno listnato testo vedno odtajamo pri 
sobni temperaturi.

PRIPRAVA:
v večji posodi pristavimo in zavremo mleko. V 
kotličku penasto umešamo 170 gramov 
sladkorja in rumenjake. Rumenjakovi kremi 
dodamo malo vročega mleka, vaniljev sladkor, 
limonin sok in rum, potem pa med nenehnim 
stepanjem postopoma dodajamo moko. Vrelo 
mleko prelijemo v kotliček, ki ga pristavimo, 
potem pa mu med stepanjem prilijemo jajčno 
zmes. Med nenehnim stepanjem zavremo in 
kuhamo 13 minut, da dobimo gosto 
slaščičarsko kremo.

Beljake in preostali sladkor stepemo v čvrst 
beljakov sneg, ki ga primešamo jajčni kremi.



BONTON NA PRIREDITVAH

Vse skupaj se začne na začetku z našim vtisom. 
Naredimo pozitiven vtis, pokažimo zanimanje 
za kulturno ali katero drugo prireditev. Da bi se 
izognili gneči pred prireditvijo, si karto raje 
rezervirajmo, jo kupimo v predprodaji ali na 
internetu, ne nazadnje pa se bomo s tem 
izognili zamujanju, ki je nezaželeno in 
neopravičljivo. Zelo pomembno je, da nikoli ne 
zamujamo in tako ne motimo predstave. Prav 
tako je zaželeno, da gremo pred začetkom na 
stranišče. Pred vstopom v dvorano si snamemo 
klobuk z glave in si od daleč pogledamo, kje je 
naš sedež. Pa še to, če smo prehlajeni, 
smrkamo oziroma kihamo, raje ne hodimo na 
prireditev, saj bomo s svojim kihanjem in 
kašljanjem motili ostale v dvorani (v 
nasprotnem primeru pa se potrudimo in  se 
odkašljajmo čim bolj na tiho). In ne nazadnje, 
pred vstopom v dvorano izklopimo mobitel.

Pa še nekaj drugih nenapisanih pravil, ki se jih 
je dobro držati:

-  ne imejmo obeh rok na naslonjalu za roke, 
desno naslonjalo je po pravilih bontona naše, 
levo pa sosedovo;

-  če je naš sedež v sredini vrste, stopajmo v 
vrsto obrnjeni z obrazom k ljudem, ki se jim 
zahvalimo, ker se nam umaknejo, oziroma se 
jim opravičimo, ker gremo mimo njih;

-  pred prireditvijo ne jemo jedi, ki imajo izrazit 
vonj in bi bile moteče za druge v dvorani (npr. 
čebula);

-  dremanje in spanje sicer ni moteče, vendar 
spimo raje doma, še manj primerno pa je 
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Pečeno listnato testo razpolovimo. Eno 
polovico postavimo v pekač, potem pa nanjo 
nal i jemo pripravl jeno kremo, k i  jo  
enakomerno razmažemo po testu. Pustimo, 
da se krema strdi.

Sladko smetano čvrsto stepemo, nato pa jo 
namažemo po ohlajeni strjeni kremi.

Drugo polovico pečenega testa zarežemo v 
obliki kvadratnih »kremšnit«, ki morajo meriti 
točno 7 x7 centimetrov, potem pa jo položimo 
na stepeno smetano in potresemo s 
sladkorjem v prahu.

Ohlajene »kremšnite« narežemo in 
ponudimo.

NASVETI IN TRIKI:
Listnato testo se med peko lepo dvigne, če 
pekač oplaknemo z mrzlo vodo. Podoben 
učinek dosežemo, če med peko položimo v 
pečico skodelico z vodo.

Moko med pripravo presejemo, da postane 
zračnejša oz. rahlejša.

Beljakov sneg nam bo lepo uspel, če so beljaki 
ogreti na sobno temperaturo.

Listnato testo režemo s tankim ostrim nožem, 
da ga ne tlačimo.

Viri: http://www.gurman.eu/recepti.php?cookiesok=1, 

dosegljivo 18. aprila 2016

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bled, dosegljivo 18. aprila 

2016

 http://kraji.eu/slovenija/bled/slo, dosegljivo 18. aprila 

2016

Ana Samsa, študentka na praksi
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smrčanje;

- ne nosimo seboj prigrizkov, če pa že 
moramo, prinesemo takšne, s katerimi ne 
bomo povzročili hrupa.

- tudi ploskanje je del bontona in če ne 
poznamo  izvajanega dela, počakamo, da 
zaploskajo najprej drugi. Na koncertih 
ploskamo ob koncu skladbe in ne po vsakem 
stavku; pri operi ploskamo po končani ariji; na 
jazz koncertih se lahko ploska po vsakem 
dobro izvedenem odstavku; za gledališke 
predstave velja, da se ploska na koncu, ko 
pade zastor; pri baletnih in plesnih predstavah 
ploskamo plesalcem ob izvedbi posameznega 
plesnega prizora;

- bodimo zmerni tako v navdušenju kot v 
nezadovoljstvu. Naj vas ne bo strah. Ljudje 
smo neverjetno prilagodljivi in z malo 
zdravega razuma lahko hitro osvojimo prav 
vse veščine. Če ne vemo, kaj naj naredimo, 
opazujmo druge, vzemimo si trenutek in se 
naučimo. 

Pa še nekaj: – MANJ JE VEČ, velja za skoraj 
vsako situacijo. Ne nazadnje pa je kar precej 
dobrih knjig, iz katerih se lahko veliko 
naučimo. Le malo volje in časa je potrebno.

Vir: http://filternet.si/ss/clanki/bonton-na-kulturnih-

prireditvah/, dosegljivo 18. aprila 2016

Ana Samsa, študentka na praksi

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

Pri svojem delu večkrat 
naletim na vprašanja v 
zvezi s pravico do dodatka 
za pomoč in postrežbo. 
Zgodi se tudi, da v Domu 
p r i č n e m o  p o m a g a t i  
prosilcu, ki je že dalj časa 
bolan in nepokreten, pa 
svojci pred tem niso 
vedeli, da bi zanj lahko 
urejali pravico do dodatka 

za pomoč in postrežbo. V nadaljevanju zato 
pojasnjujem, za kakšno pravico gre, komu 
pripada in kako se jo pridobi. Čeprav je pravica 
širša, se bom v prispevku omejila na 
upokojence. 

Kaj je dodatek za pomoč in postrežbo? 
Je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko 
pridobi uživalec pokojnine, če stalno prebiva v 
Republiki Sloveniji. Namen prejemka je v tem, 
da lahko upravičenec poravnava stroške tuje 
nege in pomoči, ki jo potrebuje zaradi trajnih 
sprememb v njegovem zdravstvenem stanju, 
zaradi katerih ne more več sam zadovoljevati 
osnovnih življenjskih potreb.  

Komu pripada? 
Pravico lahko pridobi oseba, ki je uživalec 
starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali 
družinske pokojnine, če pri njem pristojna 
komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ugotovi, da nujno potrebuje 
stalno tujo pomoč in postrežbo. 

Takšna nujna potreba po stalni pomoči pa je 
podana, kadar zaradi trajnih sprememb v 
zdravstvenem stanju oseba ne more 
zadovoljevati vseh ali večine osnovnih 
življenjskih potreb. 

Nezmožnost za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb je podana, če se uživalec 
pokojnine ne more samostojno gibati v 
stanovanju in izven, se samostojno hraniti, 
oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti 
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za osebno higieno, kot tudi ne opravljati 
drugih življenjskih opravil, nujnih za 
ohranjanje življenja.
 
Nezmožnost za opravljanje večine osnovnih 
življenjskih potreb pa je podana, kadar 
uživalec pokojnine ne more zadovoljevati 
večine zgoraj naštetih življenjskih potreb ali 
kadar kot težji psihiatrični bolnik potrebuje 
stalni nadzor. 

Od ugotovitve komisije ali gre za nezmožnost 
za opravljanje večine ali vseh osnovnih 
življenjskih potreb, je odvisen tudi sam 
znesek. 
Ta je v zakonu določen opisno in se letno 
usklajuje. Trenutno znaša dodatek za pomoč 
in postrežbo zaradi nezmožnosti opravljanja 
večine osnovnih življenjskih potreb  
(pogovorno mu rečemo tudi delni dodatek) 
146,06 eur.
  
Dodatek za pomoč in postrežbo zaradi 
nezmožnosti opravljanja vseh osnovnih 
življenjskih potreb (popolni dodatek) znaša 
292,11 eur.

Poleg navedenih pa obstaja še tretji znesek 
dodatka za pomoč in postrežbo, namenjen 
upokojencu, ki potrebuje 24-urni nadzor 
svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno 
izvajanje zdravstvene nege s strani 
zdravstvenega tehnika, ki trenutno znaša 
418,88 eur. 

Pri nas je res lepo – Dom z okolico.

Kako pridobiti pravico do dodatka za pomoč in 
postrežbo? 
Upokojenec, ki meni, da je upravičen do 
dodatka, lahko zaprosi osebnega zdravnika, da 
pošlje na Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje svoje mnenje. 
Lahko pa sam zaprosi zanj. V tem primeru mora 
izpolniti obrazec Zahteva za priznanje pravice 
do dodatka za pomoč in postrežbo (obrazec se 
nahaja na spletni strani Zpiz-a) in ga poslati na 
naslov območne enote Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, glede na kraj svojega 
prebivališča. 

Nato bo komisija ocenila, ali gre pri prosilcu res 
za nujno potrebno stalno pomoč in postrežbo 
tuje osebe ter na podlagi ugotovitev izdala 
odločbo, s katero bo prosilcu odobrila ali 
zavrnila dodatek za pomoč in postrežbo.

Dodatek za pomoč in postrežbo pripada 
upravičencu od dneva nastanka potrebe po 
pomoči in postrežbi, vendar ne za dalj kot za 
šest mesecev nazaj od meseca vložitve 
zahteve. 

Za več informacij se lahko obrnete tudi na 
Zavod za  pokojn insko in  inva l idsko 
zavarovanje. 

Za konec pa naj odgovorim še na eno bolj 
pogostih vprašanj, ki jih dobim, ko teče beseda 
o dodatku: 

NE, dodatek za pomoč in postrežbo ni vračljiv, 
svojcem ali dedičem ga ne bo potrebno 
vračati. 

Vir: http://www.zpiz.si/ (vir dosegljiv 9. maja 2016)

Alenka Zorč, socialna delavka
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VAJE ZA SPOMIN

V MREŽI – VSEH SMEREH, POIŠČI BESEDE, KI 
SO NAŠTETE. ČRKE, KI TI OSTANEJO, PO VRSTI 
VPIŠI V KVADRATKE SPODAJ. ČE BOŠ REŠEVAL 
PRAVILNO, BOŠ DOBIL ŠE ENO »ŽIVALSKO« 
BESEDO.

BESEDE:

PALIČNJAK, METULJ, KOBILICA, BOGOMOLKA, 
ŠČUREK, HROŠČ, BOLHA, POLONICE, 
LUBADAR, ČRIČEK, KOMAR, MUHA, MUŠICA, 
ČEBELA, ROGAČ, OSA, VEŠČA, MOLJ, OBAD.

Ana Samsa, študentka na praksi
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SLASTNI PIŠKOTI GOSPE MARIJE 
OGRIN

V SLOVO

Potrebujemo:
3 jajca
25 dag masla
30 dag sladkorja
40 dag moke
vaniljin sladkor
pecilni prašek

po želji lahko nekaj moke zamenjamo z orehi, 
kokosom, lešniki..

Priprava:
Z mešalnikom penasto umešamo jajca z  
zmehčanim maslom in sladkorjem, nato 
dodamo moko in ostale sestavine. Testo 
razvaljamo in oblikujemo piškote. Pečico 
ogrejemo na 170 stopinj  in jih spečemo.

Po receptu gospe Marije Ogrin, oskrbovanke 
na terenu zapisala: 

Zdenka Dobravec, socialna oskrbovalka 
 

Ko življenje odgrinja tančico onostranstva,
ko zapuščate ta bohinjska prostranstva,
ko Vas življenje neizprosno vodi v smrt,
verjemite, da ni le Vaš najbližji strt.

V naših druženjih se pletejo močne vezi,
med Vami in nami, sorodniki in prijatelji.
Ko se zdaj vozim skozi vasi,
začutim toplino vaših dlani.

V meni se spomin prebudi,
na Vas in Vaše modrosti,
čudovite pripovedi iz vaše mladosti,
zaupne besede, piškote in čaj
pa tudi na kak' smešen pripetljaj.

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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Hvala Vam za čas, zaupanje in življenjske 
nasvete,
recepte in pesmi skupaj zapete...
Res upam, da obstaja kraj,
kjer se snidemo še kdaj!

Zdenka Dobravec, socialna oskrbovalka 

Leto je naokrog in projekt 3 Fit se je počasi 
pričel zaključevati. V maju se bodo po občinah 
ponovno izvedle nekatere od delavnic, za 
katere je bilo veliko zanimanja. Tako bodo v 
Bohinju ponovno izvedene naslednje 
delavnice:  

3. 5. 2016 
Kulturni dom Joža Ažmana 
Kako ohranimo možgane in um mlade ter telo 
prožno in neboleče tudi v zrelih letih?   

4. 5. 2016  
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica  
Sestava jedilnika in priprava uravnoteženih 
obrokov za en dan  

16. 5. 2016  
Zavod sv. Martina  
Prepoznavanje in obvladovanje stresa - 
postanite gospodar svojega časa!  

30. 5. 2016 
Zavod sv. Martina  
Ključ do dobrega spomina je naša domišljija

Vse delavnice se bodo pričele ob 17. uri. 
Prijavi se lahko vsakdo, kdor želi. Prijave za 
delavnice zbirajo na Ljudski univerzi Jesenice 
na telefonski številki: 051 363 319 ali 04/58 33 
800 . 

PROJEKT 3 FIT: 
Čili in zdravi starosti naproti Naši stanovalci »športajo«, da bodo čim dlje čili 

in zdravi.

V sredo, 25. maja 2016, bo v dvorani Kolpern 
na Jesenicah od 9. do 16. ure potekala 
zaključna konferenca projekta. 

Kogar zanima udeležba na konferenci, naj svojo 
udeležbo ravno tako potrdi na zgoraj 
navedenih telefonskih številkah. Udeležba 
tako na delavnicah kot tudi na konferenci je 
brezplačna. 

Vabljeni! 

Alenka Zorč, socialna delavka

Oskrbovanka prosi negovalko: 
»Nikar me ne obračajte na levo, ker imam 
potem hude sanje.«

Zdravnica vpraša oskrbovanko: 
»A kaj kašljate?« 
» Seveda kašljam«, ji odgovori.
»Kaj pa ponoči?« vpraša zdravnica.
Pa se nasmehne oskrbovanka: » O, ponoči pa 
jaz rajši spim.«

Maja Grm, medicinska sestra 

ANEKDOTE
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PRIREDITVE V ZIMSKIH IN POMLADNIH MESECIH



Praznovanje je popestril gospod Mirko Rakuš 
na harmoniki.

Rojstne dneve v februarju…

RAZSTAVE:

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

Likovna razstava gospe Antonije Baksa Srnel, 
članice DU Vodice, razstava bo trajala do 
konca avgusta 2016.

Gospa Antonija svoje slike na ogled postavi.

V vitrinah razstavlja izdelke gospa Marija 
Ogrin - IDRIJSKA ČIPKA, do 30. junija 2016.

Razstava slik , ki so jo s posebno tehniko »na 
brivsko peno«, izdelali naši stanovalci, 
varovanega oddelka.

Rojstni dnevi v januarju.
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Nastopil je pevski zbor Večerna zarja.

Za piko na i pa je bilo praznovanje v aprilu, ko 
sta nam veselje, glasbo in petje prinesla…

… smo praznovali s folklorno skupino  
Veterani iz Srednje vasi.  
  

Praznovanje v marcu je bilo še posebej 
praznično, saj je 90- ti rojstni dan praznovala 
gospa Ela Podlipnik.
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… gospod Niko Kraigher in gospa Martina 
Špik.

Gospe Francki in Jožici je šlo barvanje pirhov 
lepo od rok.

Tudi gospe Marija, Ivanka in Terezija so 
pridno barvale pirhe.

UTRINKI V SLIKI IN BESEDI

Ko pridejo k nam v goste muzikanti, je pri nas 
vedno zelo veselo.

Pletenica in mojster pletenja, gospod Alojzij.

Župnik, gospod  Janez Burja, je v 
predvelikonočnem času s stanovalci prepeval 
postne in ljudske pesmi.
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Tombola v dobri družbi.

Vedno je napeto do konca.

Sončki na soncu.

Glasbilo ali delovni pripomoček, gospod 
Franc obvlada oboje.

Radi pojemo in smo veseli…,

…, če to  lahko počnemo zunaj na soncu je 
neprecenljivo.
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Branko in Marija se nastavljata 
spomladanskim žarkom in objektivu.

Gospa Ivana uživa med rožicami.

Stanovalci se radi udeležujejo predavanj ob 
diapozitivih. Gospa, prof. Marija Cvetek, je 
predstavila zgodovino cerkve sv. Martina.
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Ko pridejo zapet in zaplesat otroci, se vsi 
vrnemo v  svoje otroške dni.

Dobra volja…

Vedno znova je lepo posedeti ob peči.
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V januarju:
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Gospod, daj jim večni mir in pokoj. 


