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Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem za vsa 
vaša prizadevanja, podporo in vaše dobro 
opravljeno delo. 

Jože Cerkovnik, direktor

G.  Martin Golob in g. Janez Rihar darujeta sv. 
mašo ob praznovanju Božiča. 

Za to številko mi je bilo dano razmišljanje: 
»napišite nekaj ob novem letu,…« pa sem začel 
razmišljanje. Na misel mi skoči iskrica, da v 
Vatikanu hranijo zelo zelo star doprsni kip 
poganskega boga Jana. Po njem nosi ime 
mesec januar. Njegovo ime pa pomeni bog vrat 
in prehodov, začetka in konca. Ta bog je 
upodobljen z eno glavo in dvema obrazoma. En 
obraz gleda nazaj, drugi pa naprej. Tisti, ki 
gleda nazaj, nam kaže, da se zahvalimo za 
dobro in da se zamislimo ob slabšem. Obraz, ki 
gleda naprej, pa želi, da prosimo in da 
naredimo načrt za leto, ki prihaja. Obraz, ki 
gleda naprej, pa naj vidi čim več optimističnih 
obrazov. 

Velikokrat vzamem v roke knjigo »Nebesa (ni) 
so hec« avtorja p. Jamesa Martina. On v tej 
knjigi opisuje, kako ima Bog rad humor, kako je 

SPOROČAM VAM VESELO NOVICO,….
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NOVO LETO - NOVA PRILOŽNOST

Vse, kar v življenju 
srečujemo, slišimo in se 
dogaja okoli nas, nosi v 
sebi neko sporočilo. Tako 
p r e d  2 0 0 0  l e t i  v  
Betlehemu, kot tudi 
danes. 

Ali slišim glas ali me 
obkrožajo samo različni 

zvoki in šumi? Če hočem slišati glas, moram 
prisluhniti. Torej je slišanje odvisno tudi od 
moje svobodne volje. Ali sem pripravljen 
poslušati, morda celo slišati? Papež Frančišek 
je v eni izmed svojih katehez izpostavil, kako 
pomembno je poslušati vsakega do konca. 
Učiti se moramo počakati, da tisti, ki govori, 
lahko razvije misel do konca.

Slišati glas pomeni tudi razumeti. Gre za 
empatijo, ki nam pomaga, da se skušamo 
postaviti v čevlje drugega.

Ko smo na poti empatije, smo na poti 
sprejemanja drugega. Sprejemanje vsega, kar 
srečujemo in se dogaja okoli nas, je možno 
samo po božji milosti. Ne gre samo za 
sposobnosti, gre za milosti, ki so dane ljudem 
toliko, kolikor so odprti za dobro, za iskreno, 
za resnico.

Vsi ljudje smo na poti učenja, sprejemanja in 
dajanja. Kako lepo je, če je vse prežeto s 
hvaležnostjo in spoštovanjem. Trudimo se, da 
bi bili vsi sposobni sprejemati sporočila in da 
bi tudi znali sporočati. 

Zato želim vsem bralcem teh Drobtinic, 
stanovalcem, zaposlenim in prostovoljcem v 
Domu sv. Martina, da bi tudi v tem letu 2017 
znali prisluhniti drug drugemu. Da bi med 
nami vladalo razumevanje in hvaležnost za 
vse, za kar si prizadevamo, vsak na svoj način, 
da bi bilo v Domu sv. Martina še naprej 
domače in lepo.



zdravo, da se človek smeje, kako je koristno, 
da se pohecamo s samim seboj. Veliko bolje 
je, da se človek nasmeji svoji žalosti, kot pa da 
obupuje. Ko smo v naši župniji 3. 11. 2016 
slovesno imeli pogreb gospoda župnika Pavla 
Uršiča je med nas prišel tudi poseben letak z 
njegovo karikaturo, na kateri on kaže jezik 
smrti in se smeji. Spodaj pa napisano: 
»sporočam Vam veselo novico, umrl sem in 
odšel k Bogu«. Naj obraz, ki gleda v novo leto, 
vidi takšen optimizem.

Torej pred nami je knjiga, ki ima 365 strani. 
Vsak ima svojo knjigo in vsak bo pisal in risal 
svoja doživetja, občutja, srečo in radost, 
veselje in žalost. Na začetku leta si vsi želimo, 
da bi bilo novo leto srečno, zdravo (na duši, 
glavi in telesu) in blagoslovljeno. Vsakega 
nekaj. 

Kako gledam v prihodnost, je v veliki meri 
odvisno vsakega izmed nas, od naše 
življenjske usmeritve. Če imamo vero, da je 
Bog naš Oče, ki se mi razodeva po glasu vesti in 
po nauku Cerkve in če imam voljo poslušati ta 
glas, potem se nimam ničesar bati. Če se 
zavedam svoje enkratnosti in neponovljivosti, 
potem vem za svoje dostojanstvo in tudi 
odgovornost, da vsak dan naredim nekaj 
dobrega. Za dobro pa si bomo lažje 
prizadevali, če bomo imeli pred seboj vzore 
oseb, ki so našo človeško in zemeljsko pot že 
preživeli. To je najprej učlovečeni Božji sin 
Jezus Kristus, njegova in naša mati Marija, in 
svetniki, ki so naši vzorniki in priprošnjiki. Zelo 
dragoceni pa so tudi spomini na naše drage, ki 
so pred nami že odšli v večnost, pa so nas v 
življenju marsikaj naučili.

Vsem in vsakemu posebej želim, naj stopi v 
novo leto z veseljem, zdravo radovednostjo, 
kaj vse lepega mu bo novo leto prineslo in 
predvsem z vero in pogumom.

Martin Golob, g. župnik

KRONOLOGIJA 2016

V letu 2016 smo obeležili 1700-letnico rojstva 
sv. Martina. Ker se naš Dom imenuje po farnem 
zavetniku sv. Martinu, smo se tega spomnili z 
več različnimi predstavitvami, povezanimi s sv. 
Martinom. Na nov način smo praznovali tudi 
praznik Martinove nedelje, saj se je farno 
praznovanje po sv. maši nadaljevalo pred 
Domom sv. Martina.

V letu usmiljenja, ki se je povezovalo tudi s 
prehodom skozi sveta vrata, smo predstavniki 
zaposlenih v katoliških domovih romali v Rim, 
kjer smo stopili skozi 4 svetoletna vrata vseh 
papeških bazilik. 
Poleg odkrivanja zgodovine krščanstva smo 
lahko začutili, kako Bog človeštvo vodi skozi 
celotno zgodovino. Potrebno je zaupanje in 
vera v Boga.

S 1.2.2016 je domskega zdravnika doc. dr. 
Janeza Rifelna, dr. med., spec. druž. med. 
zamenjala Saša Langus, dr. med., spec. druž. 
med.

Februarja so bili zamenjani trije predstavniki 
župnije Srednja vas v Bohinju v Svetu zavoda.
Pri predstavniku stanovalcev v Svetu zavoda je 
prišlo do več menjav in sicer v februarju, marcu 
in oktobru. 
V maju je bil v Svetu zavoda zamenjan tudi 
predstavnik zainteresirane javnosti, ki jo 
predstavlja član župnije Bohinjska Bistrica. 

Veseli smo bili, ko smo v aprilu kot stanovalca 
lahko sprejeli duhovnika g. Janeza Riharja. G. 
Janez  ima vsak dan sv. mašo, kar mnogim zelo 
veliko pomeni. 

S stanovalci katoliških domov smo v maju imeli 
svetoletno romanje na Sveto goro. V začetku 
junija pa nas je obiskal kip fatimske Marije 
romarice. Zadnjo nedeljo v juliju je bila 
slovesnost zlate maše g. Janeza Riharja.
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V septembru smo organizirali piknik za svojce. 
V istem mesecu smo se zaposleni in 
prostovoljke v dveh etapah odpravili na 
ekskurzijo v Buzet in Hum.

Poseben dogodek je bila sv. maša za policiste. 
Po sv. maši sta stanovalce Doma sv. Martina 
pozdravila predsednik države g. Borut Pahor 
ter nadškof mons. Stanislav Zore.

V letu 2016 smo imeli v Domu okoli 70 
različnih nastopov ter 3 razstave. Izdali smo 3 
številke internega glasila Drobtinice.

Sodelovali smo v Projektu 3fit, čigar glavni cilj 
je bila promocija zdravja med starejšimi 
prebivalci zgornje Gorenjske in je potekal v 
sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice. 

Na področju kadrov, plač in osnovnih sredstev 
smo v celoti prešli na program SAOP, ki 
pokriva tudi področje zdravstva in sociale, kar 
naj bi pomenilo poenotenje obdelav v 
računalniškem sistemu. 

V letu 2016 se je izrazito povečalo 
povpraševanje po nastanitvi v našem Domu.

Zaradi reševanja številnih stisk ljudi, še 
posebej oziraje se na stiske v domači občini, 
smo večkrat bili primorani izpeljati tudi izjeme 
pri nastanitvah v Dom ali pa čez noč 
vzpostavitev pomoči na domu.

Kadrovska fluktuacija je bila zelo živa, saj je 
bilo precej sočasnih bolniških in porodniških. 
Vitalnost in življenje se tako kaže tudi med 
zaposlenimi, kar daje pozitivno energijo in 
spodbude tudi delovnemu okolju.

Urejenost in negovanost stanovalcev je 
vsakodnevna redna skrb. Poleg tega urejenost 
in čistost Doma daje možnost za dobro 
počutje. Številna vzdrževalna dela in redni 
servisi ter skrb za urejenost okolice naredi 
našo hišo za dom, kot pravi naš slogan »Dom 
je zrcalo domačega ognjišča«.

Konec leta se je vodja zdravstvene nege ga. 
Janja Duh odločila, da odide v drugo službo, ki ji 
bo bližja. Zaposlila se bo v zdravstvenem domu 
v Tržiču, kjer tudi živi. V našem Domu je 
delovala tri leta in pol. Za vse opravljeno delo 
se ji zahvaljujmo in ji želimo, da bi se v novem 
delovnem okolju dobro počutila. 

Slavje ob novem začetku. 

V oktobru sem zaključil s 1. mandatom in 
nastopil 2. mandat direktorja. Želim si, da bi še 
naprej z vsemi dobro sodeloval. Vsem se 
zahvaljujem za sodelovanje, korektnost in 
dobro opravljeno delo. 

SPOŠTOVANI SODELAVCI! BREZ VSEH VAS TA 
DOM NE BI BIL TO, KAR JE. ŠE ENKRAT HVALA 
VSEM. 

Jože Cerkovnik, direktor

Rojen je bil 2.10.1923 v Sebenjah pri Tržiču 
očetu Petru in mami Mariji. V družini je bilo 
osem otrok – sedem fantov in le eno dekle, 
Franc je peti po vrsti. Spominja se, da so se z 
brati dobro razumeli, sestra pa je bila še 
dojenček, ko je on že moral od doma. Oče je bil 
kolar. Izučil se je v Avstriji in čeprav je bil zelo 
sposoben, je zaradi krize v tistih časih zelo 

G. FRANC PERČIČ
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slabo zaslužil. Mama je bila gospodinja, imeli 
pa so nekaj malega zemlje, pa kravo in vola, da 
so lahko preživeli. No, pravi Franc, vola nam je 
pa potem vojska vzela. 

Svojega otroštva se spominja kot tragičnega. 
Spominja se v glavnem le dela in obveznosti. 
Kljub temu pa pove, da so se pozimi radi 
sankali, na zamrznjenem potoku pa tudi 
drsali. Tam se je nekoč drsal pod mostom in z 
glavo udaril vanj, doma pa o tem ni upal nič 
povedati. Smučal pa je samo enkrat – nekoč je 
bratu na skrivaj vzel smuči, se spustil s hriba in 
pristal v grmovju – potem pa nikoli več ni 
smučal. 
Poleti so radi nabirali borovnice, maline in 
gobe – eden od bratov je bil pri tem zelo 
uspešen, zase pa pravi, da bi morala biti goba 
velika vsaj do gležnja, da bi jo videl. 
Komaj enajst let star, je moral iti služit za 
pastirja. Prvič je služil eno leto, potem se je 
vrnil domov in po enem letu doma je šel spet 
služit – tokrat k drugemu kmetu. Tam so ga 
sprejeli kot za svojega in za to leto pravi, da je 
bilo edino lepo leto njegovega otroštva. 
Služil je na velikem gruntu, kjer dela nikoli ni 
zmanjkalo, k sreči pa je bilo vsaj hrane dovolj.
V šolo je najprej hodil v Križah, mama pa je 
vztrajala, da se mora za nekaj izučiti, tako da 
se je vpisal na obrtno šolo v Šentvidu, da bi se 
izučil izdelave usnjene galanterije. 
Takrat je bila že vojna in zato ni mogel opraviti 
izpita za pomočnika – opravil ga je šele po 
vojni, kasneje pa še izpit za mojstra. 

G. Franc Perčič v svoji sobi. 

Po šolanju v Šentvidu so ga vpoklicali v vojaško 
popravljalnico v Škofjo Loko. Tam so jih neko 
noč prišli iskat – spominja se, da je bil le v 
kratkih hlačah in lačen – hrano so dobili šele čez 
tri dni, ko so bili že na transportu v Nemčijo. Bil 
je rekrutiran v nemško vojsko – 14 dni je bil na 
usposabljanju, nato pa so jih poslali najprej v 
Francijo, od tam pa v Rusijo oz. Ukrajino, kjer so 
bili pet mesecev. 
Pravi, da je popolno naključje, da je preživel. Z 
vrnitvijo domov pa je imel kar nekaj težav. Do 
slovenske meje je prišel po veliki noči leta 
1944, potem pa so ga v Avstriji zaprli in 
zasliševali. V tamkajšnjem zaporu so ga porabili 
kot frizerja. Nato so ga poslali na izkopavanje 
min okrog Celovca – pravi, da je bilo to delo 
prima, ker je tam dovolj jedel in bil na zraku.
Končno se je avgusta leta 1945 vrnil domov, 
star 21 let.  Dva brata sta bila med vojno pri 
partizanih, dva pa sta žal padla v nemški vojski.
Po vojni se je najprej zaposlil v Kranju, kasneje 
pa v Planiki, kjer je ostal do upokojitve. Tam je v 
znanju še napredoval, predvsem pa je v svojem 
delu zelo užival. Bil je vodilni v podjetju za 
končno izdelavo čevljev.

G. Franc na sliki skupaj s svojo ženo. 

Leta 1946 je prišla v Križe za učiteljico njegova 
bodoča žena. Spoznala sta se v gledališču, oba 
sta bila namreč amaterska igralca in sta skupaj 
igrala v več igrah. Vendar nista takoj postala par 
– Franc pravi, da se on ni želel takoj vezati, še 
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posebno zato, ker ni bil finančno preskrbljen. 
Že leta 1948 je moral na ponovno služenje 
vojske za dve leti – tokrat jugoslovanske. Ko se 
je vrnil, je trajalo še štiri leta, da sta si lahko 
opremila stanovanje v župnišču, kjer so imele 
učiteljice stanovanje. Šele leta 1971 pa so se 
preselili v novo hišo v Hrastju pri Kranju. 
Poročila sta se leta 1952 in imela štiri otroke.
Eden od sinov je že umrl, ima pa še dva fanta – 
Francija in Toneta, ter hčerko Marijo. Ponosno 
pove, da ima poleg štirih vnukinj in enega 
vnuka že tudi dve pravnukinji. 

Gospod Franc je človek mnogih talentov. Zelo 
rad je igral harmoniko, vendar jo je po vojni 
zaradi ozeblin zelo težko igral, kasneje pa 
prodal, da je imel denar za stanovanje. 

Zelo rad je igral tudi v gledališču, opravil je 
celo režiserski tečaj. Rad je zahajal v hribe, če 
je le imel čas. Pravi, da je na morje hodil le 
takrat, ko so bili otroci majhni. 
Zelo dejaven pa je bil tudi v svoji župniji na 
Primskovem. Nikoli ni bil ministrant, vedno pa 
se je gibal v verskih krogih, kjer je vedno tudi 
rad pomagal pri različnih aktivnostih ali ko ga 
je g. župnik potreboval. Pove, da je to vedno 
rad delal, tudi zato, ker mu to leži in čuti 
osebno zadovoljstvo. Tako je tudi pri nas v 
Domu, kjer sedaj biva in je zelo dejaven na 
vseh področjih. 
Ker je ravno božični čas, ga vprašam, kako se 
spominja božiča. Pove, da je bil to res praznik, 
čutilo se je drugo, res praznično vzdušje. 
Doma so vedno veliko molili in šli potem k 
polnočnici, nato nekaj pojedli in šli spat. 
Mama pa je šla vedno k maši tudi na božični 
dan – rekla je, da gre za otroke.

Gospod Franc in njegova žena sta oba želela 
priti v naš Dom, ko ne bosta več zmogla doma. 
Žal je žena lani oktobra umrla in Franc je prišel 
sam. 
Pred tem je še poskrbel za izolacijo domače 
hiše, kjer sedaj živi hči z družino. Pri nas je zelo 
zadovoljen, še posebno, ker lahko gre vsak 
dan k sveti maši. Pravi, da posebnih želja 

nima, ker vse, kar si je želel, je izpolnjeno in si 
želi, da tako tudi ostane.

Bernarda Markelj, fizioterapevtka

Ga. Jožica Fabjan 

Pogovorila sem se z novo izvoljeno 
predstavnico stanovalcev v Svetu Zavoda sv. 
Martina, go. Jožefo Fabjan. 

Prosim, če se na kratko predstavite našim 
bralcem. 
Rodila sem se na Jesenicah, kjer sem tudi 
preživela svoje otroštvo. Po osnovni šoli sem 
naredila trgovsko šolo. 10 let sem delala v 
trgovskem podjetju Zarja, vmes pa sem 
naredila še šolo ob delu za računovodstvo in 
komercialo. 
Po poroki sem se preselila na Bled ter se 
zaposlila v Gozdnem gospodarstvu Bled v 
komercialnem sektorju. 
Kot delavka GG Bled sem se tudi upokojila. 
Imam dva sinova ter tri vnuke in eno vnukinjo. 

POGOVOR S PREDSTAVNICO 
STANOVALCEV V SVETU ZAVODA SV. 

MARTINA
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Kdaj ste prišli v Dom sv. Martina? 
V Dom sem prišla 15. oktobra leta 2015, torej 
pred dobrim letom dni. Pred tem sem živela 
na Bledu, sama v svoji hiši. Doma sem padla 
po stopnicah ter se poškodovala. Zaradi 
poškodbe sem morala najprej v bolnišnico na 
Jesenice, kasneje pa še v Ljubljano. Iz 
bolnišnice sem pa prišla potem v Dom sv. 
Martina. Doma bi težko še naprej živela sama.
 
Bralce zagotovo zanima, kako preživite 
običajen dan v Domu? 
Zjutraj sama vstanem, se oblečem in si uredim 
posteljo. Vesela sem, da sem še samostojna 
pri vsem tem. Potem grem na fizioterapijo, pa 
na zajtrk, po zajtrku pa je kmalu že telovadba. 
Po telovadbi so razne aktivnosti. Rada pojem 
in poslušam Zdenko na bralni skupini. Če pa so 
tisti dan kakšne prireditve, se jih pa tudi rada 
udeležim. 
Po kosilu grem pa ven, na zrak. S hojico sicer, 
ker se tako počutim bolj varno. Imam navado, 
da grem na most in potem tam hranim ribe s 
kruhom. Včasih se mi pri tem pridruži kakšna 
stanovalka, grem pa tudi sama. Kakšno uro 
sem zunaj. Potem pa malo počivam v sobi, 
pogledam kaj po televiziji ali pa poslušam 
radio. Rada gledam predvsem šport. Rešujem 
pa tudi križanke in druge vaje za um, pa včasih 
kaj štrikam. 
Popoldne pride kakšen obiskovalec, včasih pa 
se spodaj v avli igramo družabne igre. 

Bi lahko rekli, da ste zadovoljni s svojim 
življenjem v Domu? 
Trenutno tako ali tako drugače ne gre, kot da 
sem v Domu. Sem pa rada tu. Všeč mi je, ker 
imam svojo sobo. 

Ste predstavnica stanovalcev v Svetu Zavoda 
sv. Martina. Kaj to pomeni? 
Kot predstavnica stanovalcev v Svetu Zavoda 
sv. Martina sem vabljena na seje, kjer potem 
lahko povem svoje mnenje ter glasujem.
Sedaj sem se udeležila šele ene seje, na kateri 
smo potrdili plan dela za leto 2017. 

Bi ob koncu najinega pogovora radi kaj 
sporočili sostanovalcem? 
Sostanovalcem sporočam, da se s svojimi 
predlogi lahko kar obrnejo name, da jih bom 
predstavila na seji. 
Sicer pa vsem skupaj želim veliko zdravja in 
sreče v novem letu. 

Alenka Zorč, socialna delavka

Ko smo se članice uredniškega odbora 
spraševale, koga od zaposlenih naj vam 
predstavimo v tokratni številki Drobtinic, smo 
želele predstaviti osebo, ki hodi na delo z 
veseljem, ki je pozitivno naravnana in ki zna 
dobro voljo širiti med sodelavce in stanovalce.

Takšna je vsekakor Melita Beguš, ki je v našem 
Domu zaposlena kot srednja medicinska 
sestra. Kaj vse jo je oblikovalo v njenem 
življenju v dobrovoljno in vztrajno osebo, 

INTERVJU Z MELITO BEGUŠ – srednjo 
medicinsko sestro
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kakršna je sedaj, pa si preberite v 
nadaljevanju.

O mojem otroštvu: 
Spominjam se, da se imela zelo lepo otroštvo. 
Živeli smo v Podbrdu. Imela sem starejšega 
brata, v hiši, kjer smo živeli, pa sta bila še dva, 
prav tako starejša, bratranca. Verjetno sem 
bila zaradi fantovske družbe tudi sama bolj 
»fantovska deklica«. Skupaj smo se veliko 
preigrali in tudi kakšno ušpičili. 

Melita praznuje 4 leta, na sliki skupaj z 
bratom.

O moji družini:
Imam dva otroka. Starejši sin Klemen je star 
triindvajset let in se je nedolgo nazaj odselil na 
svoje. 
Mlajša hči Živa pa je stara sedem let in hodi v 
drugi razred osnovne šole. Prvega moža sem 
izgubila v tragični nesreči. Kasneje sem se še 
enkrat poročila in dobila dobrega moža. 
Sedaj, zaradi izgube, toliko bolj cenim to, kar 
imam. Kadar imamo čas, smo radi aktivni. 
Veliko kolesarimo ter hodimo v hribe. Večkrat 
gremo na kakšen izlet po Sloveniji, ki je res 
zelo lepa. 
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Melita z družino pri sv. krstu hčerke Žive. 

O mojem delu: 
Delam v treh izmenah med tednom, pa tudi v 
sobotah, nedeljah in praznikih. Moje delo se 
tako malce razlikuje glede na izmeno, v kateri 
delam. Opisala vam bom, kakšno je moje delo 
dopoldne.
Kot srednja medicinska sestra najprej zjutraj 
pridem na raport in tam izvem, kaj se je v Domu 
dogajalo prejšnji dan in ponoči. Potem grem v 
nego, stanovalce umijemo in preoblečemo, ter 
jim pomagamo vstati. Sledi zajtrk, kjer 
pomagam pri hranjenju stanovalcev ter jim 
razdelim terapijo. 
Potem pa moram ponavadi izmeriti kakšne 
pritiske. Sedaj je več inhalacij zaradi prehladov 
ali pa prevežem kakšne manjše rane pri 
stanovalcih. Oglašam se na zvončke. 
Čas hitro mine do kosila, ko je potrebno 
nahraniti stanovalce, ki sami ne morejo jesti. 
Pa potrebno je razdeliti terapijo. Sledi ponovno 
nega pri stanovalcih in priprava na počitek. Ob 
koncu dela zapišem opravljeno ter vpišem 
aktualna dogajanja v raportno knjigo. 

Kaj ti je pri tvojem delu najbolj všeč? 
Najbolj od vsega mi je všeč tisto vmes, ko imam 
čas, da se s kakšnim stanovalcem kaj 
pogovorim. Posebej sem zadovoljna, kadar 
uspem narisati nasmeh na obraz pri tistih, ki se 
redko nasmejejo. 
Od nekdaj sem uživala v stiku s starimi ljudmi, 
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V opisu del in nalog 
vodje zdravstvene nege 
je vel iko naštetega:  
»Vodenje zdravstvene 
nege v Domu starejših, 
strokovno načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in 
nadzor dela zdravstveno-
n e g o v a l n e  s l u ž b e ,  
vključno z razporejanjem 

delavcev v izmene v skladu z zakonodajo o 
delovnih razmerjih,  v sodelovanju z 
zdravnikom določanje metod in obsega 
zdravstvene nege ter uvajanje novosti s 
področja zdravstvene nege in oskrbe, 
v sodelovanju z vodjem službe prehrane je 
odgovoren za zagotavljanje zdrave, starosti 
primerne prehrane ter dietne prehrane,
usklajevanje dela zdravstveno-negovalne 
službe z delom drugih služb (prehrana, 
pralnica), 
odgovarja za vodenje ustreznih evidenc 
zdravstvene nege ter druge dokumentacije,
načrtovanje in evidentiranje strokovnega 
izpopolnjevanja delavcev zdravstveno-
negovalne službe, odgovarja za odpadke, ki z 
vidika preventive pred infekcijo zahtevajo 
posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi,
naroča zdravila, pripomočke in potrošni 
material za zdravstveno nego z odobritvijo 
direktorja, 
načrtovanje ,  organiz i ran je ,  vodenje  
zdravstvene nege, prilagojene stanovalčevemu 
stanju in jo delno tudi izvaja, 
prevzemanje nege rizičnih stanovalcev in 
izvajanje najzahte-vnejših postopkov 
zdravstvene nege,
usklajevanje delitve dela v timu za zdravstveno 
nego, spremljanje stanovalčevih duhovnih 
potreb, skrb za duhovno rast ter sodelovanje z 
duhovnikom, ki oskrbuje Dom, 
nujna medicinska pomoč in ukrepanje v 
odsotnosti zdravnika - v okviru pristojnosti in 

BESEDA VODJE ZDRAVSTVENE NEGE O 
SVOJEM DELOVNEM MESTU
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verjetno tudi zato, ker smo v otroštvu živeli 
skupaj z babico in sem druženja s starejšimi 
navajena. Mogoče se celo preveč navežem na 
stanovalce, potem pa se mi kdo smili, kadar 
recimo zboli in ga vidim, da trpi. 

Je kaj, kar bi rada pri tvojem delu 
spremenila? 
Če bi bilo možno, bi naredila tako, da bi vsak 
od nas zaposlenih v Domu en dan preživel v 
postelji. Tako, kot dneve preživljajo nekateri 
od naših stanovalcev. Tako bi jih lažje 
razumeli, kako je, ko čakajo, da kdo pride, da 
jih nahrani, umije in z njimi spregovori. 

Prosim, naštej nam, kaj ti polepša dan? 
Moja družina mi pomeni res največ. Najbolj 
sem vesela, ko pridem domov in pritisnem na 
kljuko od domačih vrat. 

Kaj počneš v svojem prostem času? 
Ko imam čas čisto zase, pa rada kaj preberem. 
Ali pa grem na kakšen koncert. Sedaj se že 
veselim koncerta 2Cellos v Centru Stožice. 
Spomnim pa se še koncertov Helene Blagne in 
Jana Plestenjaka. 

Katero knjigo nam priporočaš v branje? 
Berem pa res rada. Tako veliko jih je, da se 
težko odločim. Sama imam rada opise 
resničnih navdihujočih življenjskih zgodb. 
Recimo knjiga Bela Masajka se mi zdi dobra. 

Zaupaj nam tvoj najljubši film? 
Televizijo pa bolj malo gledam, če že, potem 
kakšen dober film. Rada imam kakšne drame 
ali pa ljubezenske zgodbe. Nič, kjer se 
pretepajo, dirkajo z avti ali pa da v filmu trpijo 
otroci. Tega ne maram. 

Imaš kakšno življenjsko načelo, ki se ga držiš 
oz. po katerem živiš? 
Trudim se, da vsak dan posebej cenim, sem 
zanj hvaležna in ga poskušam preživeti 
zavestno in dobro. 

Alenka Zorč, socialna delavka 
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pooblastil.

Kako suhoparno in brezosebno. Na prvo žogo 
bi človek pričakoval, da se išče robot ali super 
človek, toliko odgovornosti se nalaga na ta 
profil. 

Pa vendar mora biti vodja zdravstvene nege še 
vedno najprej človek, človek z dušo. Človek, ki 
začuti hišo, kjer dela in z njo zna zaživeti. 
Človek, ki pozna empatijo in jo pravilno 
uporablja, da ne izgori. Človek, ki zna biti 
človeški s svojimi podrejenimi in s stanovalci. 
Nekdo, ki je pripravljen sprejemati pohvale in 
kritike in zna z njimi živeti dalje.
Delo z ljudmi ni enostavno. Sploh ne, če gre za 
delo s populacijo, ki je preživela veliko hudega 
in si upravičeno želi kvalitetno in varno 
staranje v Domu za ostarele. 

Že ob nastopu svoje službe v  Zavodu sem 
začutila na svojih ramenih vso težo 
odgovornosti svojega novega delovnega 
mesta. Veliko novosti je bilo; od novih 
obrazov, načina dela, računalniškega 
programa, same vizije Zavoda. 

A je vse skupaj steklo spontano in uspešno! Po 
prvem mesecu službovanja v Domu me je 
negovalna enota presenetila s šopkom cvetja 
in čokoladico. Povedali so mi, da so veseli, ker 
sem prišla. To je eden od najlepših spominov. 
Kar nekaj nadzorov smo prestali brez plačila 
kakšnih kazni ali potrebe po izboljšavi 
zastavljenega dela. 

Zato vas zapuščam zadovoljna s svojim 
dosedanjim delom in z zavedanjem, da sem 
svoje poslanstvo tukaj dobro opravila.

V prihodnosti želim »svoji« enoti, da bo dobro 
sodelovala med seboj še naprej; bodite 
iskrene in poštene med seboj in do vodstva. 
Tako bo veliko lažje in manj nejevolje med 
vami, lažje boste opravile svoje obveznosti. 
Ste pridne delavke, Negovalna enota z veliko 
začetnico! Srečno!

« Hvala tudi ostalim sodelavcem za vse 
prijateljske stike in dobro sodelovanje. Veliko 
dobrega smo naredili skupaj, ostalo nam bo kar 
nekaj spominov in anekdot.

Stanovalci, ostanite čim dlje zdravi! Tudi vam in 
vašim svojcem želim vse dobro.

Na svidenje!

 Janja Duh, vodja zdravstvene nege 

Ob zaključku leta običajno 
naredimo pregled za 
nazaj. 
Pa si s pomočjo številk 
p o g l e j m o ,  k a k o  j e  
potekalo leto 2016 v 
Zavodu sv. Martina.  
Sprejem v Dom se prične z 
o d d a j o  p r o š n j e  z a  
sprejem. Te so bile v 

lanskem letu res številne, saj smo v celem letu 
prejeli kar 191 prošenj za sprejem v 
institucionalno varstvo. 
Od tega je bilo 21 prošenj od občanov Občine 
Bohinj. Pri sprejemu imajo prednost. Vse 
oddane prošnje pa ne pomenijo tudi želje po 
takojšnjem sprejemu v Dom, nekateri od 
prosilcev so prošnjo oddali za vsak slučaj, če bi 
se jim zdravje poslabšalo. Kljub temu pa so 
morali v lanskem letu tudi Bohinjci počakati na 
sprejem, običajno kakšen mesec ali dva. 

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za sprejem v 
naš Dom smo v letu 2016 zavrnili 15 prispelih 
prošenj. 

Do konca leta smo lahko sprejeli 21 novih 
stanovalcev. Od tega je bilo sprejetih 11 
Bohinjcev. Po dogovoru omogočamo tudi 
začasne sprejeme, v letu 2016 smo začasno 

ZAVOD SV. MARTINA V LETU 2016 
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sprejeli štiri stanovalce. 

Pa še nekaj statistike: v letu 2016 je bil Dom 
ves čas polno zaseden. Povprečna starost 
naših stanovalcev je 84 let. Najstarejša 
stanovalka, domačinka ga. Angela Hodnik, je 
10. januarja 2017 dopolnila 102. leto. Naša 
najmlajša stanovalka pa je stara 62 let. V 
Domu trenutno prebiva 51 žensk in 19 
moških. Po kraju stalnega prebivališča je v 
Domu največ Bohinjcev, sledijo Radovljičani, 
nato Kranjčani ter Blejci in Gorjanci. 

Po količini pomoči, ki so jo stanovalci 
potrebovali v letu 2016, prednjači oskrba III/a, 
ki jo je potrebovala polovica stanovalcev. 
Oskrba III/a pomeni popolno pomoč 
nepokretni oz. težko pokretni osebi. 

Največ stanovalkam je ime Marija, sledita pa 
jima imeni Ivanka in Frančiška. 

Skozi leto se je v Domu zvrstilo kar 70 
prireditev. Pripravili smo 10 razstav. Izdali smo 
tri številke domskega glasila Drobtinice. 
Ker nam je vreme dobro služilo, smo izpeljali 
kar nekaj izletov s stanovalci, v bližnjo in 
daljno okolico smo se odpravili 20-krat. 

Druga, ravno tako pomembna dejavnost v 
našem Domu, pa je pomoč na domu. 
S pomočjo Občine Bohinj se vseskozi trudimo, 
da za vključitev v pomoč na domu ni čakalne 
vrste. To pomeni, da je vsak prosilec v lanskem 
letu lahko v nekaj dneh, največkrat pa kar 
takoj naslednji dan, dobil pomoč na domu, za 
katero je zaprosil. 

V lanskem letu smo tako na novo pričeli 
pomagati 19 uporabnikom. Trenutno socialne 
oskrbovalke pomagajo 25 uporabnikom.
Pomagajo jim pri temeljnih življenjskih 
opravilih, kamor sodijo pomoč pri umivanju, 
oblačenju, premikanju, kopanju, pri  
gospodinjskih opravilih, z nekaterimi od njih 
pa se družijo ter jih spodbujajo k aktivnosti, 
kot je na primer sprehod. 

Na željo občanom Občine Bohinj nudimo tudi 
dostavo kosil na dom. 
Na novo se je v lanskem letu v razvoz kosil 
vključilo 29 naročnikov. Trenutno pa 
razvažamo kosila 27 naročnikom.
 
Ob zaključku starega leta in vstopu v leto 2017 
našim bralcem želim obilo sreče, zdravja in 
veselja. 

Alenka Zorč, socialna delavka

Letos teče že četrto leto, 
odkar se s stanovalci 
D o m a  s v.  M a r t i n a  
tedensko srečujemo na 
bralno-pogovorni skupini, 
ki jo z veseljem vodim. Na 
u r i ,  k i  b i  j o  l a h ko  
p o i m e n o v a l i  t u d i   
»minute za kulturo«, nam 
čas hitro mine. Včasih se 

že mudi na kosilo, ko se še poslavljamo. Vesela 
sem, ko mi moji poslušalci rečejo, da so 
zadovoljni, da jih je tema pritegnila, da bi radi 
še poslušali. Na vprašanje, kaj bi si želeli za 
naprej, običajno odgovorijo, da kaj domačega, 
kakšne zgodbe. Poskušam jim ustreči. Gradivo 
največkrat najdem že na policah domače 
knjižnice, vztrajno pa seveda brskam tudi med 
knjigami v naši lokalni knjižnici.

Prilagodimo se času in praznikom, ki si sledijo v 
letu. Ne le, da se praznikom prepustimo, 
poglobimo se v razlago posameznih prazničnih 
običajev, v njihove simbole, v tradicijo po 
posameznih deželah in pokrajinah ter  izvemo 
tudi kakšen nov podatek. 

Večkrat me kdo vpraša: »Kaj jim pa bereš v 
Domu?« Običajno najprej  na kratko 
odgovorim, da »vse sorte«, potem malo 

BRALNO-POGOVORNA SKUPINA V 
ZAVODU SV. MARTINA V SREDNJI VASI
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Navdušili so nas tudi tuji avtorji, na primer 
argentinski pisatelj in terapevt Jorge Bucay, 
mojster pripovedovanja zdravilnih zgodb (»Ti 
povem zgodbo?«, »Zgodbe za razmislek«, »To 
ni žalostna zgodba«), iskrivi in priljubljeni 
ameriški filozof, pisatelj in predavatelj Robert 
Fulghum (»Vse, kar moram vedeti, sem se 
naučil v vrtcu«, »Mogoče, mogoče ne«, 
»Gorela je, ko sem legel nanjo«) ter italijanski 
psihoterapevt in psiholog Piero Ferrucci s svojo 
predanostjo temeljnim  človeškim vrednotam  
(»Moč prijaznosti«).  
 
V zadnjih dveh letih sem v nadaljevanjih  
prebirala  tudi daljše povesti, na primer 
»Cvetje v jeseni« Ivana Tavčarja, »Miklovo 
Zalo« Jakoba Sketa in »Cvetkovo Cilko« Janeza 
Jalna. 

V »Slovenskih rečenicah«, ki jih je zbrala in 
sl ikovito predstavila naša neutrudna 
zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega 
gradiva gospa Dušica Kunaver, smo dobili 
razlago za posamezne ljudske reke, ki so 
domiseln in zanimiv del našega jezika. Prvotne 
vsebine  marsikdaj ne poznamo, saj to niso le 
izreki iz vsakdanjega jezika, ampak odsevajo 
tudi antično dobo, pogansko davnino, vpliv 
krščanstva in celotne Evrope. Prav poučno!

V izjemni avtorski pripovedi »Tečejo, tečejo 
nitke« nas je vse prevzela Marija Ahačič Pollak, 
znana tržiška glasbenica in pevka, ki je 
zaslovela z Avsenikovo skladbo »Tam, kjer 
murke cveto«.  Spoznali  smo Marijino 
življenjsko pot od otroštva in prvih uspehov 
preko družine in tujine do današnjih dni. V 
spominih, razpetih med Slovenijo in Kanado, 
polnih domotožja, smo začutili njeno veliko 
zvestobo in naklonjenost domovini. Prebiranje 
odkritosrčno napisane knjige smo si popestrili s 
poslušanjem avtoričinih pesmi s priložene 
zgoščenke, na kateri je 22 skladb, ki jih je pela in 
večino tudi soustvarila. 

Na naših srečanjih prebivalcem Doma rada na 
kratko poročam tudi o lokalnih dogodkih, ki se 

naštejem in včasih moram prav pobrskati po 
zapiskih, da se vsega spomnim. Ugotavljam, 
da  je bera prebrane literature zelo pestra in 
obsežna. 

Ker je najbolj zaželena domača beseda in 
domač konec tega našega ljubega sveta, so 
nam prispevki iz Bohinjskega zbornika skupaj 
z drugimi publikacijami o Bohinju (na primer 
»V svetu rože mogote« prof. Joža Mahniča in 
Matjaža Glavana) že večkrat približali prav 
domačo bohinjsko tematiko. 

Velikokrat sem posegla po zgodbah, ki jih je 
zbral gospod Božo Rustja, odgovorni urednik 
Ognjišča (»Zgodbe za dušo«, »Zgodbe s 
semeni upanja«, »Zgodbe z biserom«, 
»Zgodbo ti povem«, »Zgodbe za advent in 
božič«). 

Sprehodili smo se skozi kolumne naše vedno 
pozitivno misleče novinarke in publicistke, 
navdušene spodbujevalke branja Mance Košir 
(»Otoki svetlobe«). 

Iz avtobiografije »Večerna sonata« smo v 
spominih prve slovenske koncertne 
violinistke, glasbene pedagoginje in 
pisateljice Vide Jeraj-Hribar, pokukali v svet 
umetnikov – glasbenikov, in malo več izvedeli 
o življenju na Dunaju, v Parizu in Ljubljani v 
prvi polovici 20. stoletja. 

Včasih se preprosto prepustimo pravljičnemu 
svetu. V dobro voljo so nas spravile duhovite 
pravljično-fantastične zgodbe iz živalskega 
sveta »Zverinice z Večne poti« Polonce Kovač, 
naše mladinske pisateljice, ki nas je lani 
razveselila s še eno očarljivo publikacijo: 
»Gorski vrt, za vse odprt«. V njej nas avtorica z 
mojstrskim prepletanjem stvarnega in 
pravljičnega popelje skozi vse letne čase in 
višinske pasove naših gora in ko smo si 
ogledovali še čudovite ilustracije Jelke Godec 
Schmidt, smo z občudovanjem prelistavali ta 
igriv otroški botanični priročnik naprej in 
nazaj.
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pisateljice, tankočutno niza usode malega 
človeka. Iz zgodb, ki so poimenovane po 
različnih vonjih (Vonj po domu, Vonj po 
osamljenosti, Vonj po kavi, Vonj po žajblju, 
Vonj po gnoju, Vonj po smrečju, Vonj po 
mamici, Vonj po placebu, Vonj po protokolu, 
Vonj po hrepenenju, Vonj po zemlji) veje zdrav 
optimizem, ki ponuja sožitje, strpnost, tudi 
nagajivost, predvsem pa človeško bližino. 

Zdenka Erlah, prostovoljka 

Marsikdaj ljudje pravijo, 
da se življenje konča, ko 
enkrat prideš v dom za 
ostarele. Sama pa opažam 
ravno nasprotno.
Res, da je odvisno od 
ustanove, a v Zavodu, kjer 
d e l a m  j a z  k o t  
prostovoljka, tu s(m)o 
srčni ljudje, ki dela(mo)jo 

s  čutom za sočloveka. Hvaležna sem vsem, ki 
mi omogočajo, da sem lahko del te zgodbe. 

Marsikdaj ljudje v Zavodu ponovno zaživijo. In 
prav nič jim ni dolgčas. Pridobijo nova 
poznanstva in si s tem ponovno vzpostavijo 
socialno mrežo, ki je za naše normalno življenje 
zelo potrebna, če ne nujna. Če le želijo, imajo 
na voljo veliko aktivnosti, toliko, da jim je včasih 
že kar težko izbrati. 
Med njimi je tudi naša pevska skupina. Vsak 
obiskovalec našega Zavoda, ki je bil prisoten ob 
ponedeljkih po telovadbi, se je lahko prepričal, 
da nam gre petje ljudskih pesmi res dobro od 
ust. Nemalokrat se nam obiskovalci tudi 
pridružijo pri petju in na koncu pokomentirajo, 
da so peli pesmi, ki jih že leta niso. Pri izboru 
pesmi, ki jih pojemo, sem naklonjena ljudskim 
pesmim, ki jih stanovalci poznajo že od malih 
nog. Zelo zanimivo je to, da ljudje, ki imajo že 
napredovano demenco, tudi sodelujejo. 

PEVSKA SKUPINA IN MOJE 
PROSTOVOLJSTVO

13

                                             Zavod sv. Martina                                        

jih udeležim, oni pa se jih ne morejo. Ob 
Vodnikovih dnevih, ki vsako leto potekajo v 
začetku septembra na Koprivniku, smo letos 
malo več povedali o življenju in delu našega 
razsvetljenca Valentina Vodnika. Spomnili 
smo se njegovega službovanja na Koprivniku 
od 1793 do 1796, ko se je skupaj s farani lotil 
gradnje župnišča in obnove cerkve ter kot 
vsestranski razsvetljenec skrbel za splošno 
razgledanost ljudi. Prebrali smo tudi nekaj 
njegovih pesmi.

Vsako leto se ob slovenskem kulturnem 
prazniku poklonimo največjemu slovenskemu  
pesniku Francetu Prešernu. Pripravimo recital 
njegovih pesmi tako v okviru naše skupine 
kakor tudi na  kulturni prireditvi v Domu. V avli  
na ta dan lahko slišimo pesnikovo besedo, ki jo 
vsi udeleženci z veseljem in ponosom 
recitiramo ter poslušamo. Praznik vedno 
zaključimo z Zdravljico. Na naši bralni skupini 
smo v februarju prebirali odlomke iz 
S lodn jakovega  romana  o  Prešernu  
»Neiztrohnjeno srce« in tako dodajali 
kamenčke v mozaik podobe našega 
pesniškega velikana.     

Ob lanskem obisku misijonarja Petra Opeke, 
katerega neverjetno delo je dobilo plačilo v 
mnogih svetl ih in nasmejanih očeh 
najrevnejšega sloja prebivalstva na 
Madagaskarju, smo prebrali več objavljenih 
člankov o tem našem velikem bojevniku 
upanja. Njegov odgovor na vprašanje, zakaj 
vse to počne, pove vse: »Nisem mogel ostati 
miren pred to revščino, ki kliče usmiljenje in 
pravico do neba«. 

Naj zaključim s knjigo, ki mi je prišla v roke ob 
koncu letošnjega poletja in sem jo z veseljem 
prebirala v Domu na naših srečanjih 
septembra in oktobra. Vsem jo toplo 
priporočam v branje. Gre za knjigo avtorice 
Nataše Žilevski »Vonji življenja«. V kratkih 
zgodbah, vzetih iz vsakdanjega življenja, nam 
avtorica, ki je po poklicu zdravnica in ima 
poleg številnih življenjskih izkušenj tudi dar 
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Veselo prepevajo in jim besedilo in melodija 
nista tuja.

Težko je biti neoseben, saj ti ljudje ”ukradejo” 
košček srca … in nekako tudi oni meni podarijo 
del svojega. In v tem je čarobnost. Ko se 
povežeš s popolnim neznancem, ki te 
pravzaprav ne prepozna zaradi demence. Se 
pa spominja in čuti, kakšne občutke mu/ji 
vzbujaš. Ali pa veselje pri tistih aktivnejših ob 
snidenju, ko te z iskrico v očeh pozdravijo, 
potrepljajo po rami in vprašajo: ”No, kaj bomo 
pa danes počeli?”
Zato mi delo s starejšimi toliko pomeni. Iskrica 
v očeh nekaterih, ko me zagledajo. Četudi 
potem iskrica že naslednji hip zamre, ker se 
enostavno ne spomnijo več. Pa občutek, ko mi 
vrnejo dotik in me nazaj nežno pobožajo po 
licu. Zahvala, ker sem jim prinesla kanček 
veselja s pesmijo, mogoče obudila kakšen 
mladostniški spomin. Dotik, pogled in 
prijazna beseda. Te tako zelo preproste stvari 
veliko pomenijo ljudem.

Zato sem hvaležna življenju, ki mi je podarilo 
to možnost, da pomagam ljudem. Jih na nek 
način razveseljujem. Na ljubeč, prijazen način. 
Na način, v katerega verjamem. Ko sem lahko 
človek sočloveku.

Ana Samsa, prostovoljka

O d  z a č e t k a  a p r i l a  
l a n s k e g a  l e t a  
prostovoljno obiskujem 
tri gospe v Zavodu sv. 
Martina. Z njimi se 
pogovarjam, jih včasih 
peljem na sprehod. 

Končala sem Teološko 
fakulteto in nadaljujem 

podiplomski študij na Fakulteti za socialno 

MOJE PROSTOVOLJNO DELO V DOMU 

delo. Delo z ljudmi me zelo veseli. Mislim, da v 
času praznikov še posebej starejši potrebujejo, 
da jih obiščemo in na ta način razveselimo. 
Vsekakor bi se moralo več mladih začeti 
vključevati v prostovoljne programe, saj na ta 
način lahko pridobiš delovne izkušnje ali 
mogoče odkriješ, kaj te zares veseli.

Neža Repinc, prostovoljka 

Slike na steni naredijo sobo prijetno in 
domačno. 

Spoznali bomo še eno prijetno sobo. Sobico, v 
kateri bivata gospe Francka Stare in Emilija 
Rozman. 

Sobica je svetla, prijetno topla in domačna. Ima 
tudi svoj balkon, kar je za sobe v nadstropju 
prav poseben privilegij.
 
Gospa Francka ob obisku leži v postelji, zaradi 
naglušnosti se pogovora ne udeležuje. Pa mi 
namesto nje vse pove gospa Milana:
Ko je prišla leta 2011 v dom, se je vselila ravno v 
to sobico, kjer je sedaj. Tudi sostanovalka je že 
ves čas ista: gospa Francka. Dobro se razumeta, 
ravno tako je osebje prijazno in pridno.

PRI GE. FRANCI IN GE. MILANI
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Jaslice na varovanem oddelku. 

Pozdravljeni. Spet mi. Ne, nismo lenarili. 
V avgustu smo se odpravili na izlet na Gorjuše k 
Ročnjeku. Bilo je hladno in oblačno jutro. 
Najprej smo nameravali na sladoled k jezeru, a 
smo si v zadnjem trenutku premislili in odšli na 
Gorjuše. Saša in Jana sta peljali večino 
stanovalcev varovanega oddelka. S seboj smo 
vzeli tudi javnega delavca Janeza. 

Pri Ročnjeku nas je Jaka prijazno sprejel in 
postregel s kavo. Uživali smo ob pogledu na 
gozd in živali, ki so bile v ogradi. Najbolj so nas 
navdušili osli. 

Izdelovati smo začeli ogrlice, ki jih naše dame 
dobijo ob praznovanju rojstnega dne. 
Gospodom podarimo ognjičevo kremo in 
klobuček s sivko.

V septembru smo se pričeli pripravljati na 
Martinov sejem. Skuhali smo ognjičevo kremo, 
napolnili vrečke z zelišči in začimbami ter jih 
opremili z etiketami.

21. septembra smo, ob predavanju  o demenci, 
ki ga je pripravila naša socialna delavka Alenka 
Zorč, pripravili razstavo naših izdelkov. S 
ponosom smo pokazali tudi pletene košarice in 
pletenine, ki jih izdeluje gospod Alojz Zupančič.

V oktobru je bil tradicionalni sejem sv. Martina. 
Na stojnici sta Petra in Jana predstavili naše 
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Med pogovorom omenim prekrasno sliko 
Sončnice slikarja Repnika, ki visi na steni ob 
posteljnem vzglavju. Gospa Milana pove, da 
jo je dobila v dar od gospe Matič. Zraven visi še 
drugo darilo, klekljan nagelj; spomin na 
fizioterapevtko Andrejo.

Gospa Milana je spretna tudi z rokama: na 
nasprotni steni visita dva lepa gobelina – 
njena izdelka. Zraven se s  fotografije ponujajo 
simpatični mucki. Fotografija je od ge. 
Francke, mucki so namreč njena velika 
ljubezen.
Ob televizorju, ki še kako prav pride, stoji 
nekaj fotografij Milaninih vnukov in 
pravnukov. »Hčerkine nimam pa nobene!« 
pove gospa Milana.

Polna pozitivnih vtisov in dobre volje, ki sem 
se je nalezla od gospe Milane, sem se 
poslovila. Vesela sem, da sta obe gospe našli 
dom v našem Zavodu. Še veliko udobnih 
trenutkov v vajinem skupnem bivanju vama 
želim.

Janja Duh, vodja zdravstvene nege 

Razstava izdelkov stanovalcev na varovanem 
oddelku. 

KAJ SE JE DOGAJALO NA 
VAROVANEM ODDELKU?
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izdelke, dodali pa smo še potratno potico, ki 
smo jo spekli dan pred tem. Odziv ljudi je bil 
dober in mnogi so se čudili, kaj vse znamo 
narediti.

V decembru se je hitro bližal sv. Miklavž. Na 
varovanem oddelku smo pekli medenjake in 
mnogo drugih piškotov, ki jih je sv. Miklavž ob 
svojem obisku podaril prav vsakemu 
stanovalcu.

Pred Božičem smo pričeli z izdelovanjem 
okraskov za okrasitev Doma in z izdelavo 
novoletnih čestitk, ki smo jih pisali svojcem. 
Na varovanem oddelku smo postavili tudi 
jaslice, ki jih je izdelala Saša.

 Jana Strgar, oskrbovalka, Petra Platiša 
varuhinja in Saša Urh, varuhinja in del. 

inštruktorica 

Zaposleni na ekskurziji v Buzetu. 

Prijetno je delati v okolju, kjer se dobro 
počutiš in na delo prihajaš z veseljem. A vsake 
toliko časa je dobro, da pogledaš tudi malce 
»čez planke«, kaj konkurenčnega. 
Tako smo si  zaposleni Doma sv. Martina za 

STROKOVNA EKSKURZIJA 
ZAPOSLENIH
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letošnjo ekskurzijo zadali cilj oditi na Hrvaško 
ter si tam ogledati Dom za starejše osebe v 
mestu Buzet, mesto Buzet, ter najmanjše 
mesto na svetu – Hum.

Ob jasnem jutru se je obetal lep sončen in topel 
jesenski dan. 

Pot nas je najprej vodila čez mejni prehod 
Sočerga v Istrsko županijo, kamor mesto Buzet 
tudi spada.

Dom starejših v Buzetu je manjši dom, deluje 
od leta 2007, sprejme pa 50 uporabnikov. 

Njihova osnovna dejavnost je skrb za starejše 
in invalide. Vodijo tudi neinstitucionalno 
dejavnost, ki vključuje dostavo obrokov na 
dom in, če je to potrebno, tudi pomoč na 
domu, opravljanje higienskih storitev, pranje in 
likanje, prevoz, itd.

V Domu so nam v poletni zunanji uti pripravili 
prijeten sprejem z pogostitvijo, in po kratki 
predstavitvi Doma smo imeli priložnost si 
ogledati tudi vse prostore in sobe Doma.

Nato smo si ogledali še starejši del mesta 
Buzet, zanimiv muzej ter župnijsko cerkev 
Vzvišene Blažene Device Marije.

Pot smo nadaljevali mimo Aleje glagoljašev, ki 
se nahaja na cesti od Roča do Huma in je 
najpomembnejši spomenik, ki je posvečen 
glagoljaštvu. Narejenih je 11 zasebnih 
spomenikov, ki pričajo o književnosti v 
glagolici. 

Na naši naslednji postaji – najmanjšem mestu 
na svetu, Humu, smo imeli priložnost ob 
ogledu mestnih znamenitosti poizkusiti in 
seveda tudi kupiti prav posebno žganje – bisko, 
ki ga v Istri pripravljajo iz komovice (vrsta 
grozdja), bele omele in treh vrst trave. 
Zanimivo žganje, ni kaj.
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Ivanka Hansal
Obisk učencev 1. razreda je bil prijeten. Bila 
sem v skupini, kjer smo skupaj metali krogce. 
Malo smo se tudi pogovarjali. Lepo so se 
predstavili z imeni in od kod so doma. Imajo 
lepa domača imena npr. Matija, Jaka, Lovro, 
Urška… Čas je hitro minil in skupaj z učiteljicami 
so obljubili, da bodo še prišli.

Jožefa Fabjan
Današnje žoganje skupaj z učenci nas je 
spominjalo na naše otroštvo. V naši mladosti 
leta 1933 smo dobili prvo žogo iz Amerike. Bila 
je iz same gume in premera okoli 10 cm. V naši 
stanovanjski hiši je bilo 15 družin in okoli 30 
otrok. Takrat smo imeli le eno žogo. Stare 
mame so nam nato naredile žoge iz cunj.

Emilija Rozman
Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Stanovalci, njihovi svojci in ostali obiskovalci 
na sprehodu okoli Doma. 

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni 
ter mednarodnem dnevu starejših v oktobru, 
smo v Zavodu sv. Martina pripravili srečanje z 
naslovom Demenca – kako se je ubranimo? V 
prvem delu je socialna delavka Alenka Zorč 
predstavila najnovejša odkritja raziskav, 

SPREHOD ZA SPOMIN 
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Lakoto smo potešili v konobi Kolinasi, kjer so 
nas postregl i  z  nj ihovimi okusnimi 
specialitetami. 

Našo ekskurzijo smo zaključili še s krajšim 
postankom na Socerbu, kjer smo uživali ob 
sončnem zahodu in veličastnem pogledu na 
celoten Tržaški zaliv.

Bilo je prijetno, zabavno, poučno, nepozabno.

Janja Hodnik, poslovna sekretarka

Medgeneracijsko sodelovanje je prava smer 
za prihodnost. Projekt imenovan SIMBIOZA 
GIBA je potekal v sodelovanju z Osnovno šolo 
dr. Janeza Mencingerja, podružnico v Srednji 
vasi, tudi v našem Domu. Sodelovali so učenci 
od 1. do 4. razreda. Dva dni je potekala skupna 
jutranja gimnastika. Tretji dan pa so se 
stanovalci in učenci 1. in 2. razreda družili ob 
športnih igrah. Največ iger je bilo povezanih z 
žogo. 

Izkazalo se je, da je to tisto, kar lahko povezuje 
mlajšo in starejšo generacijo. Gibanje in igra 
za svoje izražanje in sporazumevanje niti ne 
potrebujta besed. Izražanje z besedami je pri 
stanovalcih z napredovalno demenco včasih 
velik problem. Nekaj vtisov stanovalcev je 
zbranih v spodnjih vrsticah.

Druženje z otroki je vedno pozitivno, ker je to 
povezano z lastnim otroštvom. Velikokrat 
ugotavljam, da so otroci zvedavi in dobro 
usmerjeni od svojih učiteljic. Menim, da je 
obisk otrok v Domu pozitiven za otroke, saj 
radi pridejo. Prav tako smo obiska veseli 
stanovalci. Takšno druženje pomaga pri vzgoji 
srčne kulture, da se bomo različne generacije 
spoštovale med seboj.

SIMBIOZA GIBA 2016
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k a t e r i h  n a m e n  j e  o d k r i t i  n a č i n e  
preprečevanja demence ter njenega 
zgodnejšega odkrivanja.

Udeleženci so se lahko preizskusili v 
mnemotehniki, ki se imenuje metoda 
potovanja. S pomočjo metode potovanja si 
lahko na relativno lahek in enostaven način 
lahko zapomnimo večjo količino podatkov. 

V drugem delu srečanja smo se skupaj 
odpravili na t.i. sprehod za spomin. 
Obiskovalci so pomagali stanovalcem, da smo 
se skupaj lahko sprehodili okoli Doma. Po 
sprehodu nas je v avli že čakala pogostitev, ki 
sta jo pripravili Jana Strgar in Petra Platiša. Ob 
tej priložnosti so si obiskovalci lahko ogledali 
izdelke, ki so jih čez leto pripravili stanovalci 
na varovanem oddelku.

Alenka Zorč, socialna delavka 

Otroci so s seboj prinesli srce, sestavljeno iz 
vrednot.  

V četrtek, 24. novembra, so nas obiskali 
otroci, ki so v šolskem letu 2015/2016 v okviru 
filmske delavnice posneli film o svetem 

OBISK  OTROK – EKIPE FILMSKA 
DELAVNICA V OKVIRU MARIJINEGA 

DOMA Z BLEDA

Martinu. Sodelovalo je okoli 20 otrok pod 
vodstvom sestre Barbare Močenik in ob 
pomoči animatorjev pomočnikov. Vsak je 
povedal, kakšno vlogo je odigral v filmu. Skupaj 
so sestavili veliko srce, v katerem so napisali 
vse vrednote, ki opisujejo življenje sv. Martina. 
Predstavili so pesem, ki so jo sami sestavili in 
napisali melodijo. 

To pesem je napisala Kristina Krašna:

Zgled si pravičnosti, zgled si dobrote, 
dragi zavetnik, sveti Martin, 
po tvojem vzoru do srčne lepote 
naj tudi sam vse bolj hrepenim. 

Pred mestnimi vrati obrne se k tebi
revež prezebel, sestradan berač.
Ne mošnje ne kruha nimaš pri sebi, 
a pol svoj'ga plašča z veseljem mu daš. 

V sanjah spoznal si, da s svojim dejanjem 
samega Kristusa v plašč si odel.
Odložil si meč in pustil vojskovanje 
odrekel se časti, ki si jo 'mel. 

Odslej ti je Kristus edini poveljnik, 
svoj meč si zamenjal z ljubeznijo vso, 
kot škof svoje ljudstvo k veselju si vabil,
branil pred zmoto, jih vodil v nebo.

Film so nam podarili in smo si ga skupaj s 
stanovalci ogledali 7. decembra v domski avli. 
Stanovalci so bili presenečeni, da so mladi 
posneli tako lep film. 

Hvala vsem, ki ste omogočili obisk in  s svojo 
mladostjo razveselili naše stanovalce.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka
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Cirila Zlobca, Janeza Menarta, Ferija  Lainščka, 
Neže Maurer, Mile Kačič in Franeta Milčinskega 
Ježka.  
Sodelovali so:  Joži Fabjan, Ivanka Hansal, 
Ivanka Noč, Minka Šetina, Barbara Thaler, 
Franc Perčič in Ivanka Sedej. 
Gospa Minka Šetina je povedala pesem 
Bohinjsko jezero, ki se jo je na pamet naučila še 
v mladosti.
Avtor pesmi je Franc Mencinger – bratranec 
njenega očeta.

V duhu obiščem jezero te mirno
in pozdravljam okolico tvojo divno.
Bival sem ob tebi svoj mladi čas,
veselo poslušal Savice bobneči glas.

A čas beži, minula so že leta, 
prihodnost nova se ti obeta.
Da se oživiš, zahteva usoda,
da slavilo se te bo od roda do roda.

Ak hotel bi ti kdo nasprotovati,
trdno stoj in nič se bati!
Drži se značaja planinskega,
da ostaneš podoba srca mirnega.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka
Zdenka Erlah , prostovoljka

Jaslice v domski avli je postavila Saša Urh in 
so delo ge. Ane Korenč.

DECEMBER-ČAS PRIČAKOVANJA
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TA VESELI DAN KULTURE , 
3. december 2016

Takole smo proslavili Ta veseli dan kulture.

3. december je dan, ko se spominjamo rojstva 
največjega slovenskega pesnika dr. Franceta 
Prešerna. Na ta dan se pesniku poklonimo s 
praznikom, poimenovanim »TA VESELI DAN 
KULTURE«. Ime je vzeto iz dela naslova 
priljubljene Linhartove komedije »Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi«. 

Največ kulturnih dogodkov se odvija v mestih, 
zlasti v prestolnici, ampak tudi na deželi, tudi v 
Bohinju, tudi v Srednji vasi, tudi v našem 
Domu smo se  pr idruž i l i  vese lemu 
praznovanju kulture. 

Prebirali in recitirali smo slovenske pesmi, 
vmes pa prisluhnili še skladbam, ki sta jih 
zaigrala bratca Markič: Erazem na violini in 
Voranc na klarinetu. Saj  »Ta svet je pesmi 
vreden«, nam je zatrjeval naš Frane Milčinski 
Ježek.

Prireditev je povezovala gospa Zdenka Erlah. 
Izbor pesmi je bil zelo pester. Nekatere pesmi 
so predlagali stanovalci, druge je izbrala gospa 
Zdenka. 

Poslušali smo poezijo Franceta Prešerna, 
Simona Gregorčiča, Frana Levstika, bl. Antona 
Martina Slomška, Jakoba Aljaža, Ivana 
Minattija, Toneta Pavčka, Kajetana Koviča, 
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Hej, december je pred vrati, smo si govorili 
med sabo in hiteli z zadnjimi pripravami nanj.

Že v novembru smo izdelali adventne venčke 
ter ga s tem zares začeli čakati. Adventni čas se 
je pričel in prvo adventno svečko smo prižgali 
27.11..  

Še tri svečke… pa pride… Beseda advent  
namreč pomeni “prihaja” ali “prihod”. Je pa to 
čas, ko naj bi se tudi s svojim življenjem 
spomnili Jezusa in z dobrimi deli ter 
prijaznostjo sledili njegovemu zgledu.

Obiskal nas je sv. Miklavž z angeli in parkeljni. 

6.12. nas je obiskal dobri sveti Miklavž ter 
obdaril vse po vrsti, majhne in velike, mlade in 
malo mlajše, stanovalce in zaposlene, 
prostovoljce, može in žene…

V sredini decembra smo zaposleni s skupnimi 
močmi okrasili hišo in s tem še povečali 
pričakovanje. Tik pred zdajci pa smo postavili 
tudi jaslice. V Domu jih imamo na štirih javnih 
mestih; kapeli, avli, jedilnici in varovanem 
oddelku. Marsikateri stanovalec pa jih ima 
tudi v svoji sobi.

Božično praznovanje se je začelo v petek, 23. 
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decembra ob 10. uri s sveto mašo in 
blagoslovom jaslic po hiši, ter se nadaljevalo s 
skupnim kosilom v jedilnici. Praznično druženje  
se je potegnilo vse do prihoda svetih treh 
kraljev. Dokončno pa ga bomo zaključili 2. 
februarja  na svečnico.

Pa še nekaj besed o jaslicah.
Jaslice predstavljajo umetniško upodobitev ali 
uprizoritev rojstva Jezusa Kristusa. Kristusovo 
rojstvo je najbolje opisano v Lukovem 
evangeliju, na kratko pa ga omenjata tudi 
evangelista Matej (prim. Mt 2,1) in Janez (prim. 
7,42).

Letos imamo v avli Doma prav posebne jaslice, 
katere nam je posodila spoštovana gospa Ana 
Korenč. Gospa  zna božično zgodbo povedati 
na veliko načinov in z veliko odtenki – da 
nagovori tistega, ki mu je namenjena. In 
letošnje jaslice nas nagovarjajo, nagovarjajo o 
rojstvu posebnega otroka, o slovenski besedi, 
običajih in kulturi, o predanosti, brezčasnosti, 
ponižnosti, skromnosti,… Vsakega po svoje in 
vsakega na svoj način.

Za vse  to pa se zahvaljujemo gospe Ani Korenč, 
ki nam je to omogočila.

                                                                                  
Saša Urh, delovna inštruktorica animatorka

Mesec december je bil, kot vsako leto, vesel, 
razigran in poln lepih trenutkov. 

Praznični december smo pričeli v torek, 6. 
decembra, ko je vse stanovalce in zaposlene 
obiskal in seveda obdaril sv. Miklavž s svojim 
spremstvom: prijaznimi angelčki in navihanimi 
parkeljni. Nestrpno pričakovanje, iskrice v očeh 
in nasmeh na obrazih stanovalcev so povedali 
vse ..

PRAZNIČNO DOGAJANJE V DOMU SV. 
MARTINA



četrtek, 29. decembra pa smo organizirali 
praznovanje za stanovalce, ki so svoj rojstni 
dan praznovali ravno v mesecu decembru. 
Nastopili so člani otroške in mladinske FS KUD 
Triglav Srednja vas v Bohinju. 

Kot je navada v Srednji vasi, so tudi nas na 
zadnji dan v letu obiskali srenjski otepovci,  ki 
od hiše do hiše hodijo voščit srečo v novem letu 
in pobrat darove: klobase, jajca, pijačo, denar. S 
skupino hodi harmonikar, ki v vsaki hiši zaigra 
za veselje in ples.

Tako se je v Domu izteklo leto 2016. Če se 
ozremo nazaj čez leto, ki se je zaključilo, lahko 
rečemo, da je leto tako stanovalcem kot 
zaposlenim dalo veliko lepega, pa tudi 
marsikatero preizkušnjo. 

Ob praznikih se vselej tudi zavemo vedno 
znova in znova, kako potrebujemo drug 
drugega; prijazen nasmeh, stisk roke v pozdrav, 
bodrilno besedo, kadar nam je hudo.

Janja Hodnik, poslovna sekretarka 

Ga. Kristina Legat praznuje 80. let. 

80. ROJSTNI DAN GOSPE 
KRISTINE LEGAT
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V Domu je že tradicija, da se v zimskem času v 
krušni peči večkrat speče kruh. Tudi letos ni 
bilo nič drugače. Prvič v mesecu decembru je 
iz naše peči po pečenem kruhu po vsem Domu 
zadišalo že 15. decembra, peko kruha pa smo 
ponovili še 23. decembra.

Najbolj nestrpno smo pričakovali letošnjo 
postavitev jaslic, za katero je letos prevzela 
vso organizacijo in odgovornost naša Saša. 
Spraševali smo se: Kakšne bodo? Velike? 
Majhne? Lesene? Kamnite? In letošnje jaslice 
so res….čudovite. Nekaj posebnega. Jaslice so 
glinene, delo gospe Ane Korenč iz Virmaš. 

Tako kot vsako leto, smo se stanovalci in 
zaposleni zbrali v avli pri božični skupni sv. 
maši, ki jo je daroval župnik g. Martin Golob. 
Še pred začetkom je blagoslovil tudi cel Dom 
in vse jaslice. Praznovanje smo nadaljevali v 
jedilnici s skupnim kosilom, pri katerem se je 
zbralo kar lepo število stanovalcev. Zaposleni 
v kuhinji so pripravili več kot odlično kosilo, 
pridih slovesnosti pa smo dodali tudi z lepo 
pripravljenimi pogrinjki.  

V torek, 27. decembra, smo se družili, peli in 
plesali skupaj s člani FS DU Boh. Bistrica, ki nas 
v Domu vedno radi obiščejo in razveselijo. V 

Jaslice v domski kapeli je postavila Ana 
Čufar.

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



Ge. Angeli je prišel voščit g. župan Franc 
Kramar. 

Kot se za tak častitljiv jubilej spodobi, smo 
zanjo pripravili prav posebno praznovanje. To 
se je pričelo s sv. mašo, ki jo je daroval g. Martin 
Golob ob somaševanju g. Janeza Riharja. Po sv. 
maši pa je sledil kulturni program v domski avli.

Gospo Angelo so obkrožali sorodniki, njene 
prijateljice in sovaščanke, ki so se radi odzvali 
povabilu na praznovanje. 

Ga. Angela v družbi svojih prijateljev. 

Gospe Angeli sta zdravja, zadovoljstva in 
dobrega počutja voščila direktor g. Jože 
Cerkovnik ter župan g. Franc Kramar. Člani 
folklorne skupine veterani KUD Triglav Srednja 
vas v Bohinju so s svojim živahnim nastopom 
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V nedeljo 11. 12. 2016 je gospa Kristina 
praznovala svoj 80. rojstni dan. Že zjutraj smo 
ji voščili s stanovalci varovanega oddelka ter ji 
zapeli rojstnodnevno pesem. Skromna gospa 
se je zelo razveselila, ker nismo pozabili nanjo. 
Dopoldne je minilo v prijetnem vzdušju, med 
druženjem ob kavi in obujanju spominov. Po 
kosilu, ko si še nismo dodobra oddahnili od 
dobrot, pa je sledilo presenečenje.

Gospo so obiskali svojci ter prinesli torto in 
darila zanjo. Ker svojcev ta dan ni ravno 
pričakovala, jih je bila še posebej vesela. 
Kristinini sestri ter nečakinja so se hitro 
organizirale ter postregle vse stanovalce na 
varovanem oddelku. Na Kristinino zdravje pa 
smo nazdravili celo s penino, ki so jo prinesli. 
Bilo je veselo popoldne in za spremembo tudi 
zelo drugačno od ostalih nedelj. Vsi smo bili 
veseli še zvečer, ko sem stanovalce 
pospremila k počitku. Lepi spomini pa nas 
bodo greli še celo zimo.

Pa še ena zanimivost. Gospa Kristina je pri nas 
že osmo leto in je prišla v našo hišo med 
prvimi stanovalci.

Doma je z Rodin pri Žirovnici. Pri nas se dobro 
počuti in je zadovoljna z vsem, kar ji nudimo. 
Zaradi svoje karizme pa ji na varovanem 
oddelku pravimo  »naša najstnica«, ona pa se 
ob tem le nasmeje in reče: »Ah, dej no mir«.

                                                                                
Saša Urh, delovna inštruktorica, animatorka

V torek, 10. januarja, je bilo v Domu še 
posebej živahno. Naša najstarejša stanovalka, 
ki je obenem tudi najstarejša občanka Občine 
Bohinj ter najstarejša prebivalka Triglavskega 
narodnega parka, je dopolnila 102. leto. 

PRAZNOVANJE 102. ROJSTNEGA DNE 
GE. ANGELE HODNIK 

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - glasilo Zavoda sv. Martina
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poskrbeli za res dobro vzdušje. 

Z veterani folklorne skupine KUD Triglav 
Srednja vas v Bohinju. 

Ob predstavljanju njene življenjske zgodbe so 
se marsikomu orosile oči. 

Gospo je njena pot že v mladosti vodila izven 
domačega kraja, ko je služila kot gospodinjska 
pomočnica, najprej na Jesenicah, nato pa še v 
Radovljici. 

Kasneje je odšla služit v Beograd in nato še v 
Zagreb. V času 2. svetovne vojne se je želela 
vrniti v Slovenijo, zato se je vpisala na 
»transport za delo v Nemčijo«, misleč, da bo v 
Sloveniji izstopila iz vlaka. Ta se ni ustavil, tako 
je po čistem naključju prišla v Nemčijo, kjer je 
ostala do konca vojne. 

Po vojni se je vrnila v domačo hišo v Stari 
Fužini in skupaj z mamo ponovno uredila 
kmetijo. 

Gospa Angela je veliko svojega časa posvetila 
slikanju, naslikala je mnogo slik in poslikala 
marsikatero skrinjo. Ena od njih stoji tudi v 
domski avli. Med sovaščani je veljalo, da če 
kdo česa ne zna narediti, naj gre po pomoč h 
gospe Angeli, ta je vedno vse »pogruntala« in 
naredila. 

Potem, ko je svoje voščilo izrekel še predsednik 
Društva upokojencev Stara Fužina g. Pavel 
Žvan, je gospa še sama zaplesala nekaj korakov 
s člani folklorne skupine. 

Praznovanje se je zaključilo ob nazdravljanju s 
šampanjcem in okusni torti. 

Gospe Angeli sporočamo, da nam je s svojim 
pozitivnim pristopom do življenja za vzgled. 
Voščimo ji zdravja in še mnogo takšnih 
praznovanj. 

Alenka Zorč, socialna delavka 

V lanskem letu se je v Bohinju pričela akcija 
zbiranja sredstev za pomoč Luku Kovačiču.  
Zelo hitro in množično so stekle razne akcije, 
prireditve , dražbe…

Tudi v Domu svetega Martina  smo se odločili in 
pričeli z zbiranjem plastičnih zamaškov, da bi 
lahko pomagali Luku. Zbirali smo celo leto in 
zamaške so v Dom nosili tudi vaščani.  

Manjše škatle smo imeli kar na več mestih po 
hiši. Ko so bile polne, pa smo jih praznili v večjo 
škatlo v kleti. Zamaške so potem Lukovi 
prijatelji odpeljali v zbirni center v Bohinjsko 
Bistrico.

Vsi vemo, da je potrebno zelo veliko zamaškov 
za majhno vsoto denarja, vendar, ko stopimo 
skupaj, hitro iz majhnega zraste veliko. 

V letu, ki se je komaj začelo in že drvi novim 
mesecem nasproti, želimo Luku in njegovim 
domačim SREČE,  ZDRAVJA  in  MOČI, da bodo 
kos vsem preizkušnjam.  

ZBIRANJE ZAMAŠKOV V ZAVODU 
SVETEGA MARTINA ZA LUKA 

KOVAČIČA
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Obenem pa kličemo: SREČNO, MIRNO in 
ravno prav OBILNO leto 2017 vsem, ki so 
pomagali pri zbiranju in odvažanju zamaškov v 
Zavodu svetega Martina. 

 Saša Urh, 
delovna inštruktorica, animatorka

Mlino se razprostira med hriboma Straža in 
Kozarico ter jezerom. Bled opeva že naš 
največji pesnik France Prešeren. 
Domačini pa pravijo, da se je največ dogajalo 
ravno na Mlinem. Včasih je veljalo: če nisi 
prišel na Mlino - nisi bil na Bledu. To je bila 
kmečka vas. 
Danes pa je ostalo samo še nekaj kmetij. 

Se pa nekaj mož in fantov ukvarja z veslanjem. 
Veliko ljudi, ki prihaja na Bled, jih vozijo s čolni 
– pletnami po jezeru do obale na otok in nazaj.
 To je zelo težko delo, saj je v čolnu do 20 ljudi. 
Od pomladi do jeseni. Tudi nekaj kočijažev je z 
Mlinega. 

V vasi sta dve gostilni in hotel. Več prebivalcev 
se ukvarja s turizmom. Predvsem oddajajo 
sobe in apartmaje turistom. 
Hiše imajo lepo okrašene s cvetjem. Tudi ena 
trgovina je v vasi. 

VAS MLINO NA BLEDU
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Pozimi, če je zelo mrzlo, jezero zamrzne- to je 
ponavadi februarja. Tudi drsajo in hodijo peš 
na otok. Lahko se pa tudi smučajo na Straži.

Otroci hodijo v vrtec in osnovno šolo 2-3 km na 
drugo stran Bleda ali pa v vas Selo-Ribno. Mlino 
je zelo lepa vas. 
Pridite na Mlino. Ste dobrodošli. 

Fabjan Jožefa, stanovalka, Jana Ovsenek, 
srednja medicinska sestra

Jela Bučič: Slike so zelo lepe in sploh se ne 
morem odločiti, katera mi je najbolj všeč.

Ljuba Iskra: Razstava je čudovita, vse slike so 
mi zelo všeč, najbolj pa mi je všeč tisti  možakar. 
Staneta (avtorja) pa sem jaz poznala.

Mira Čas: Slike so prav zanimive, zelo všeč sta 
mi kozolec in divja petelina. Ob zimskih slikah 
pa me kar zazebe, tako so žive.

Francka Petrič: Slike so mi zelo všeč, ravno 
včeraj sem vse podrobno pregledala. Najbolj 
so mi všeč zimske.

Pavla Rozman: O, razstava je zelo lepa, ne 
morem pa se odločiti, katera mi je najbolj všeč. 
Zelo všeč so mi zimske in mislim, da mi je od 
vseh najbolj všeč Komarča.

Francka Krajnc: Slike so mi všeč, vedno rada 
pogledam take razstave. Hodnik, kjer so 
razstavljene, pa prav zaživi.

Danijel Morič: Slike so mi všeč, najbolj pa mi je 
všeč Ljubljana.

Cene Bergant: Razstava je zelo fajn, so tako 

VTISI O RAZSTAVI 
G. STANETA KOZJEKA
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Življenje so namišljeni majhni koraki, 
ki stopaš na tleh jih, ne nad oblaki.
Nihče namesto tebe ne bo jih prestopal,
a vsak bi z veseljem te bistva oropal.

Poišči spet iskrico v svojih očeh,
kaj je tisto, kar ti izvabi nasmeh, 
kar radost riše na tvoj obraz,
to si ti, to je tvoj jaz.

Martina Pirnat, frizerka v Domu

Martina Pirnat.

Tam gori med vrhovi,
so divja jezera, vrtovi,
tam čas nikamor ne hiti,
tam svet se nam drugačen zdi.

Kjer kapljice rose kot iskrive bleščice,
osvežijo cvetlice, noči in stezice,
nesramno izvabijo rdečico na lice.

Od vse te miline zapoje srce,
le kdo ne bi želel hoditi v gore,
kjer tišina prepeva, kjer vrisk odmeva,
kjer očaran je vsak, ki je prehodil korak.

TAM GORI
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lepe slike, da vseh sploh še nisem natančno 
pregledal. Najbolj so mi všeč motivi iz narave, 
predvsem spomladanske in jesenske barve.

Tilka Košnik: Slike so zelo lepe, najbolj pa sta 
mi všeč petelina.

G. Franc Perčič si z go. Nado Kozjek ogleduje 
razstavo. 

Vtise je zbrala in zapisala: 
Bernarda Markelj, fizioterapevtka 

Zavito kot reka, ki teče po strugi,
je naše življenje, če nas vodijo drugi.
Ne pusti jim veselja, ne daj jim izbire,
ostani si zvest, preskoči ovire.

Vedno prišel ti bo nekdo naproti,
te hotel prepričati, da živiš v zmoti, 
ne poslušaj, spreglej, se ne sekiraj,
obrni se stran, ga ignoriraj.

Le glas v tebi lahko te vodi,
le on edino lahko ti sodi,
če zaideš s poti, se izgubiš,
ga poslušaj zavestno… odgovor dobiš.

PRESKOČI OVIRE
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Le sapica vetra nese po dolini
melodijo ptic, ki žvrgolijo tišini, 
ponosne, da s kozorogi, kralji gora,
vladajo mogočnemu delu sveta.

Tam vsaka rož'ca drugače diši,
ob razgledih se nam orosijo oči
in vsak si le eno potiho želi.

Priti nazaj v gorski raj, 
ni važno, september je ali je maj, 
mar nam je le, da duša počije,
da pobegne v mir in v eno se zlije,

Martina Pirnat, frizerka v Domu 

1. Vpišite manjkajoče črke in dobili boste 
več vrst zelenjave!

PA       AD          NI   

P      PR       K 

ZE       E       A

Č      SE 

CV     TA      A

B      Č      A

2. Izračunajte!

13 + 6 = 25 + 4=

79 + 5 = 37 + 4 =

19 + 3 = 62 – 8 =

15 – 7 = 26 – 5 =

VAJE ZA SPOMIN 

35 – 4 = 6 x 5 =

7 x 8 = 4 x 7 =

5 x 3 = 9 x 6 =

21 : 3 = 36 : 6 =

45 : 5 = 64 : 8 =

3. Naštejte besede, ki so povezane s spodaj 
napisanimi besedami. 

avto: 

Možni odgovori: kolo, volan, šofer…

jezero:

gora:

drevo:

4. Črkama dodaj še eno črko in sestavi 
trimestno besedo ( KI –Č, T, S, P)

ČI MO

JU RO

JE KR 

PO SE 

CE MI



5. Iz črk besede ČEVLJARSTVO sestavi čim 
več novih besed (npr. VARSTVO; črko v 
besedi lahko uporabite samo enkrat).

Pripravila: 
Jana Ovsenek, srednja medicinska sestra

Stanovalec si oblači hlače in ker mu ne gre 
najbolje, komentira: »To pa zdaj ne bo šlo, to 
je pa najbrž ruski sistem!«

Stanovalka potoži: »Tako sem zanič, komaj 
hodim, sem že skoraj padla na nos, pa sem si 
potem premislila!«

»Zakaj pa takrat nič ne stokate, ko ste 
obrnjeni proti steni«, vpraša stanovalko 
medicinska sestra. »Ker takrat pa nimam 
placa.«, ji odgovori gospa. 

Stanovalka razloži medicinski sestri: »Z 
vozičkom se bom peljala do stopnic, naprej 
pa bom šla peš, ker z vozičkom po stopnicah 
pa ne znam.«

Medicinska sestra prosi stanovalko, naj ji da 
zobe, da jih bo oprala. »Ja kje pa jih imam?« 
zanima gospo. »Še v ustih.«, jo spomni 
sestra. 

PRIGODE IZ DOMSKEGA ŽIVLJENJA 

»Joj, pa res, kaj vse imam, pa še vem ne.«, je 
stanovalka presenečena.

Maja Grm, srednja medicinska sestra 

Do konca februarja si v naši avli lahko ogledate 
spominsko razstavo g. Staneta Kozjeka. 

V vitrinah v avli pa je na ogled razstava likovnih 
del stanovalke ge. Angele Hodnik. 

RAZSTAVE 

Člani pevskega zbora Totus Tuus iz Zasipa pri 
Bledu. 

Moški pevski zbor Podnart. 
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

Slavljence v septembru je razveseljeval 
Mešani pevski zbor Domel iz Železnikov. 

Slavljenke v oktobru, nastopali pa so godci 
Folklorne skupine Sava Kranj.

Slavljenci v novembru. 

Decembrsko praznovanje rojstnih dni. 

Direktor se preizkuša v kuhanju kave za 
zaposlene.

Prostovoljke pred Domom za starije osobe 
Buzet. 

UTRNKI V BESEDI IN SLIKI 



Kostanjev piknik za stanovalce smo zaradi 
vetra imeli kar notri. 

Nastop Folklorne skupine iz Društva 
upokojencev Bohinjska Bistrica. 

Mlade članice Plesalnice Bohinj so ob 
povezovanju Ive Lapajne pripravile prijetno 
prireditev za stanovalce.

Hlebci kruha v kmečki peči. 

Zanje sta poskrbeli Ana in Zinka. 

Veseli december v družbi članov Folklorne 
skupine Društva upokojencev Bohinjska 
Bistrica. 
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Miklavževe pomočnice pri delu. 

Marta in Mateja kuhata kosilo: tokrat bodo 
koruzni žganci in kislo zelje . 

Ga. Ivanka Noč pri ročnem delu. 

Dva mladostna nasmeha. 

Po jutru se dan pozna: nasmehi 
stanovalcev kažejo, da bo dan dober. 

Irena se trudi, da bodo postelje lepo 
urejene. 



                                             Zavod sv. Martina                                        

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

Izdajatelj:
 

Zavod sv. Martina, 
Srednja vas v Bohinju 33 A, 
4267 Srednja vas v Bohinju

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

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

Direktor: Jože Cerkovnik

Naklada: 500 izvodov
ISSN: C507-4541

Uredniški odbor: 

Alenka Zorč
Bernarda Markelj

Jana Ovsenek 
Janja Hodnik

Janja Duh
Maja Grm
Saša Urh

Fotografije: arhiv Zavoda sv. Martina,
 Janja Hodnik, Saša Urh

 
Fotografije praznovanja rojstnega dne 

Angele Hodnik: Andraž Sodja
 

Fotografije uredila: Janja Hodnik 

Lektoriranje: Julijana Cundrič
Oblikovanje: Mojca Rožič

Tisk: Medium, d.o.o
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in nobeno trpljenje jih ne bo doletelo.
                                               (Mdr 3,1)

OD NAS SO SE POSLOVILI:

V septembru:
g. Alojzij LENAR

V oktobru:
g. Albin POLAJNAR

V decembru:
ga. Emilijana PINTAR

V januarju:
ga. Ela PODLIPNIK

ga. Marija AMBROŽIČ
ga. Frančiška ROBIČ

 

Gospod, daj jim večni mir in pokoj. 


