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ŠTIRJE LETNI ČASI je interni bilten Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Kot
pove že samo ime, ga prebiramo ob vsaki spremembi letnega časa. Je plod soustvarjanja
stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih – v tako veliki družini kot je naša je namreč
živih veliko spominov, znanj, razmišljanj, talentov… Naša hiša je stičišče različnih ustvarjalcev ter dejavnosti, velikokrat pa se tudi sami udeležujemo, obiskujemo ter raziskujemo svet zunaj doma – ob vsem tem se rodi marsikatera misel, ki jo je vredno zapisati in
deliti z drugimi. In to je naš glavni namen – z besedo spoznavati sebe in druge ter tako
ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno. VABLJENI TUDI VI!
Za morebitne napake v biltenu se opravičujemo
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Pozdravljeni, bralci Štirih letnih časov!
Po dolgem času, letu in pol, sem spet med
vami. Po pravici povedano sprememba
kar dobro dene, saj se svet zdaj ne vrti le
okrog plenic in previjanja. Pa šalo na stran.
Pred vami je nova številka, posvečena
vrtičkarstvu in zeliščem – no, za to sem
prišla ob nepravem času. Zame skorajda
nepoznana tema, španska vas. Nimam
svojega vrta in niti ne zeliščnih lončkov
na oknu kuhinje. Marsikatera prijateljica
mi pravi, kako jo večerno brskanje po vrtu
pomirja, sama se spomnim, da mi je bilo
že včasih vsakršno opravilo na vrtu, ki mi
ga je naložila mama, bolj muka kot kaj drugega.
Vsi pravijo, da se to vse spremeni, ko imaš
svoj vrt. Tega še do danes nimam. Mogoče tudi zato, ker sta zdaj še polna vrtova
obeh mam, mame in tašče, ki pridelata
dovolj za vse nas skupaj. Včasih si kar v
zadregi, prinese ti polno vrečo ena, ponuja pa se ti tudi že druga. In, ko je solata,
jo je vedno povsod preveč. Več kot jesti
pa ne moremo. A priznam, nekoč bom ta
»pladenj« zagotovo pogrešala.
Mož me sicer že občasno dregne, češ, ko
se bomo pa preselili v svojo hiško, bomo
imeli pa tudi vrt. Ja, se strinjam, da je
sveže nakopan mlad krompir in izpuljeno
korenje ter čebula, nekaj povsem drugega kot vrečka iz trgovine, katere blago je
priromalo iz bog ve kje. Bom vesela, če
bo tako, a bom ustvarjanje na vrtu verjetno prepustila kar njemu. Ja, nismo vsi za

vse. Se pa zarečenega kruha velikokrat
tudi največ poje, tako o tem rajši ne bom
razpredala.
Smo pa z otroki vsak dan na vrtu stare mame. Vrtne jagode smo že dodobra
obrali, zdaj nabiramo in se dobesedno
bašemo z malinami, počasi zorijo že tudi
ameriške borovnice, starejši sin ima zelo
rad kosmulje. Ata pa poskrbi, da otroci
spoznavajo še druge čare vrta – iščejo
črve, polže, opazujejo mravlje, pomagata
mu kositi, za prekopavanje zemlje in delanje lukenj sta pa že zdavnaj prava specialista. Prostor, kjer lahko otroci neomejeno
letajo, opazujejo, se igrajo in hkrati učijo je
zlata vreden.
Imam še eno veliko srečo- delam v kolektivu zagnanih in strastnih pridelovalk ter
nabiralk. Vso sezono sem lahko dobro založena. Pravkar sem dobila borovnice, ki
mi jih je nabrala sodelavka, ki ji to pomeni
popoldansko rekreacijo. Pri drugi, strastni
vrtnarki, ki že od malih nog živi za zemljo
in vrtnarjenje, se lahko mirno dogovorim,
da mi pripravi ozimnico. Spet tretja je prava gobarka, četrta pripravlja domače »rcnije«. Kdo ve, mogoče kdaj še sama odkrijem to strast. Zdaj pa naj velja pohvala in
zahvala vsem vam, ki skrbite, da mi prinesete vrt kar na mizo.
Nataša Kalan

Kdor hodi z naravo, ne zgreši poti. (angleški)
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KOLEDAR DOGODKOV
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Mednarodni dan žensk
Predavanje za stanovalce in svojce o preventivi padcev
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo Leonardo da Vinci
Predavanje z diapozitivi o Avstraliji z Andrejem Mazeljem;
Svetovni dan lutk, svetovni dan poezije
Poslušanje pravljic z Majo Poženel;
Svetovni dan voda
Materinski dan
Nastop učencev OŠ Železniki – podružnica Dražgoše
Glasbeno plesni nastop učencev OŠ Cvetko Golar z
medgeneracijskim druženjem
Velika noč
Velikonočni ponedeljek
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo
Človeški možgani in spomin
Nastop glasbene skupine PLANINCA
Svetovni dan zdravja
Svetovni dan Romov
Srečanje gorenjskih domov v Kranju z ogledom Mestne knjižnice Kranj
Pomladni koncert Glasbene šole Škofja Loka
Mednarodni dan prostovoljstva
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo
Človeška inteligenca in razum;
Nastop ženskega sestava z gosti Društva Ljubljana Vič
Poslušanje pravljic z Majo Poženel
Dan planeta zemlje
Gost meseca skupin za samopomoč – policist Aleš Demšar
Obisk zaposlenih Doma Poreč v okviru strokovne ekskurzije
Dan upora proti okupatorju
Praznik dela
Dan Evrope
Svetovni dan smeha
Predstavitev Eco projekta OŠ Jela Janežiča v recepciji
Mednarodni dan medicinskih sester

AMERIŠKI SLAMNIK je izredno bogat z aktivnimi snovmi kot so polisaharidi, ki spodbujajo in krepijo
imunski sistem. Delujejo kot imunostimulatorji. Pogosto je učinkovit tudi pri alergijah.
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15.5.
16.5.
28.5.
29.5.
31.5.
Prvi teden
junija
10.6.
12.6.
14.6.
15.6.
16.6
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
14.7
18.7

Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom;
Mednarodni dan družine
Nastop moškega pevskega zbora LEK
Obisk OŠ Mesto in ogled predstave Sneguljčica in sedem palčkov;
Koncert članov DU Sovodenj;
Svetovni dan sonca
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom
Poslušanje pravljic z Majo Poženel;
Svetovni dan boja proti kajenju
Teden slepih in slabovidnih
Srečanje območne organizacije RK Gorenja vas Poljane s svojimi člani
Koncert MPZ Domel iz Železnikov
Obisk zaposlenih Doma upokojencev Postojna v okviru
strokovne ekskurzije
Piknik za stanovalce in svojce v parku Centra, z ansamblom DU Tacen
Dan sladkornih bolnikov
Svetovni dan osteoporoze
Dan državnosti
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom
Koncert godbe na pihala Škofja Loka (pred Centrom)
Nova maša g. Martina Goloba v Burnikovi dvorani
Družabno dopoldne s peko palačink na oddelku Mozaik

V Centru svoje fotografije razstavljata ljubiteljska fotografa Egon Cokan in Janez Bogataj.

Srečanje na OŠ Mesto.

Ako Bog hoče, boš iz plevela stoteren sad žel.
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Drugače je
Povsod so njive še ostale
in žito vedno še zori,
a nekaj vendar je drugače,
saj mak v žitu ne cveti.
So njive z žitom dolgočasne,
ker ni več maka ne plavic,
na vasi utihnila je pesem,
saj ni več koscev, ne žanjic.
Velikonočni pirhi - letos so jih stanovalci pobarvali 360.

Sedaj povsod je vse drugače,
spreminjajo se vse vasi,
le njive – te so še ostale,
plevel pa raste čez poti.

Marija Ana Petek

Predavanje o diabetesu, zdravi prehrani in diabetičnem
stopalu.

Nastop ženskega sestava z gosti Društva Ljubljana Vič.

V okviru strokovne ekskurzije so nas obiskali zaposleni
Doma Poreč.

BEZEG - listi bezga vsebujejo precej invertina, emulina in kalija. Učinkovine, ki spodbujajo delovanje
znojnic in izločanje seča. Bezeg pomaga tudi sladkornim bolnikom saj niža koncentracijo krvnega
sladkorja. Na telo deluje čistilno.
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Mestna knjižnica Kranj

Sredi aprila je prišlo vabilo na letošnje prvo
druženje stanovalcev gorenjskih domov. Ponujalo je zanimivo vsebino; ogled Mestne
knjižnice Kranj, ki so jo pred dvemi leti uredili v stavbi nekdanje veleblagovnice Globus.
Knjižnica ima 500 m2 prostora in je urejena
v 3 nivojih.
V pritličju je čitalnica revij in časopisov,ki jih
lahko prebirate v knjižnici, če pa ste član jih
lahko odnesete tudi domov. V avli je tudi
mini razstavna galerija s panoji in vitrinami.
Mi smo si lahko ogledali razstavo fotografij iz
Maroka, Jureta Nastrana.
V prvem nadstropju je urejen otroški in mladinski oddelek. Želijo da bi bila knjižnica ne
le kraj za izposojo knjig, CD, DVD-jev, pač
pa tudi prostor za druženje mladih. Zato
imajo urejene tudi namenske prostore, kot
so npr. sobo za poslušanje glasbe, sobo za
ogled filmov, mladinsko sobo za počitek in
branje, sobo za poslušanje zgodb, različne
bralne kotičke, omizja z računalniki in celo
igralnico za malčke.

sle. Knjige z enako tematiko so zložene na
police enakih barv, tako da je iskanje lažje.
Tudi za odrasle ponuja knjižnica več kot le
izposojo gradiva. Urejeno ima skupno študijsko sobo, več individualnih študijskih sob,
učilnico za računalniško opismenjevanje,
kakšen ducat računalnikov z internetom. Za
člane ponuja brezplačna računalniška usposablanja, kjer se lahko npr. naučite kako
uporabljati Facebook, elektronsko pošto ali
kako s pomočjo internetnih orodij načrtovati
potovanje.
Knjižnica ima približno 18.000 članov. Letna
članarina je 14 € za odrasle, za upokojence 8€, za otroke do 18. leta pa je zastonj. V
knjižnici je 42 zaposlenih, od tega 24 knjižničarjev. Izposoja knjig na dom je mogoča le
za člane. Poteka elektronsko. V pritličju, ob
vhodu v knjižnico so postavljeni optični čitalci za vračilo in izposojo gradiva. Da bi vse
potekalo tako kot mora, pa skrbi varnostnik.
Kljub temu, da je knjižnica urejena v treh nivojih, je dostopna za vse, saj ima dvigalo.
Tudi med policami je dovolj prostora za ljudi
z invalidskimi vozički ali mamice z otroškimi
vozički.
Odprta je vsak dan od 8.30 ure do 19.30
ure, ob sobotah pa od 8.30 ure do 13.30 ure.
Skratka želijo, da bi knjižnica postala prijeten kraj za druženje vseh ljudi in da bi se v
njej počutili kot v svoji dnevni sobi.
Nas je knjižnica navdušila, ob priliki pa si jo
oglejte še sami.

V drugem nadstropju je je oddelek za odra-

Romana Kumer

Ako je korenina sveta, svete so tudi veje.
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Gost meseca – POLICIST
po literaturi, se posvetoval s sodelavci,
ves čas pa se mi je vsiljevalo vprašanje,
ali je sploh primerno, da jaz vam razlagam
o varnosti. Saj jaz »mulc« grem vendarle
med izkušene ljudi, polne modrosti in znanja. »Bomo videli, kdo bo koga učil,« sem
si mislil.
Ko sem stopal po hodniku proti vaši dvorani, pa zagledam polno ljudi. No, tale je
pa dobra, sem si rekel. Vsaj pol manj sem
vas pričakoval. Še dobro, da me je Romana »potisnila« v knjižnico in rekla, naj malo
počakam. Tam sem si malo zbistril misli,
obenem pa si ogledal še prelep razgled
proti Podlubniku in Lubniku. Ni kaj, vaš
dom je res na lepem kraju: prepričan sem,
da tudi sami uživate ob prelepem razgledu, ko pogledate skozi svoje okno.
Ste že pozabili na policista, ki je bil v spomladanskem času med vami? Tokrat sem
ponovno z vami. Le, da se vam oglašam
preko vašega glasila.
Najprej par besed o našem srečanju. Na
povabilo vaše strokovne delavke sem se
enega od torkovih dopoldnevov oglasil pri
vas, in reči moram – meni je bilo prav lepo.
Upam, da tudi vam.
Ampak, da začnem na začetku. Saj veste, da se je na vsak nastop ali srečanje
potrebno pripraviti. Tako sem tudi jaz že
nekaj dni preden sem prišel med vas razmišljal o tem kaj se bi se pogovarjali in na
kakšen način bi vam predstavil sebe in
delo policista, ki ga opravljam. Brskal sem

Kako je bilo naprej, veste sami. Poskušal
sem vam predstaviti kdo smo policisti in
kakšna je naša služba, pogovarjali smo
se o kaznivih dejanjih v naši okolici, nekaj spregovorili tudi o nasilju, seveda nismo mogli mimo prometne varnosti. Aja, a
se še spomnite kaj smo počeli na koncu?
Seveda, pihali smo v alkotest. In vsi smo
bili trezni. Lepo, kajne. Škoda, da na naših
cestah ni tako.
Ko sem se vračal nazaj iz Škofje Loke
proti Kranju sem si rekel: »Prav lep dan je
danes.« Biti med toliko prijetnimi ljudmi naenkrat je res pravo doživetje. Zato se vam
za vaše povabilo in vašo družbo prav lepo
zahvaljujem. In vam sporočam, da sem

BREZA je izjemno zdravilna za ledvice in mehur. Pospešuje izločanje seča in žolča, tudi pet do osemkrat
nad povprečjem in pri tem ne draži ledvic in mehurja.
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vam še veliko mislil povedati. Mogoče se
še kdaj srečamo in malo poklepetamo.
Toliko za danes. Kar je zgoraj napisano je
z namenom, da se vam predstavim malo
drugače. Kot vidite nismo policisti tisti, ki
znamo reševati vse težave in probleme
sodobnega sveta, neustrašno stojimo
pred vsakim, ki nam je na poti… Smo le

ljudje, ki se odzivamo na različne stresne
situacije v okolju in jih s svojimi izkušnjami
poskušamo čim bolj uspešno premagati.
Nič več kot to.
In mi vsem vam želimo prijeten in varen,
prav vsak dan.
Aleš Demšar
Policijska postaja Kranj

Zaključno srečanje skupine Klepet
bi načeloma sestajala tedensko vsak torek,
vendar smo se letos žal srečevali nekoliko
manj.

18. junij 2013 je bil en vroč poletni dan in ob
enem tudi dan, ko smo se še zadnjič pred
poletjem srečali s skupino za samopomoč.
Skupina Klepet je samo ena izmed skupin
v našem domu, sestavljajo pa jo stanovalci
oddelka Mozaik in stanovanjskega dela, ki so
izrazili željo po druženju. Da skupina deluje
tako kot je potrebno, poskrbi voditeljica, socialna delavka Marjana, v času mojega pripravništva v socialni službi, pa sem tudi sama
imela možnost spoznati mesto sovoditeljice v
skupini. Naša srečanja minejo zelo hitro, saj
malce poklepetamo, se spominjamo kakšnih
lepih trenutkov iz svojega življenja ali govorimo o kakšni aktualni temi. Skupina se naj

Zadnje srečanje skupine pa je bilo malce drugačno kot po navadi. Skupaj smo se odpravili v naš park, kjer smo se usedli na klopce,
obenem pa nas je v teh visokih temperaturah
prijetno hladila senčka. Za stanovalce smo
pripravili tudi majhno presenečenje in se tako
posladkali z vaniljevim in čokoladnim sladoledom, ki se je še kako prilegel. Naša članica
Milka pa je ob tem hudomušno pripomnila,
da je to dobra navada, ki naj le ostane.
Ker se je ravno dobro začelo vroče poletje,
smo tokrat klepetali o poletnih temah: morju,
počitnicah, dopustih, sladoledu, kako se lahko ohladimo v vročini in tako obujali lepe spomine. Vmes nas je prišla pozdraviti tudi ga.
direktorica in se tako za kratek čas pridružila
klepetu. Na koncu smo si še vsi zaželeli eno
lepo poletje in sklenili, da se zopet s skupino
srečamo v oktobru.
Mateja Slapnik

Česen devet bolezni pozdravi; tavžentroža – pa zdravnika uboža.
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Domača naloga izpod židane marele
Glej ju, Olgo in Marijo! Tukaj so tudi vse
druge voditeljice in sovoditeljice skupin
starejših za samopomoč iz škofjeloškega območnega Rdečega križa! Od Žirov,
Gorenje vasi in Poljan preko Škofje Loke
do Železnikov. Vesele smo, da se vidimo.
Tudi precej osebja Centra pridno sodeluje.
Se že začenja! Iz grl voditeljic zazveni
naša himna Spet prišli smo na Andreja.
No, pa se lotimo naše naloge, ki smo jo
Zimzelenke dobile letos pri Sv. Andreju.
Na drugi junijski torek smo spet, že sedmo
leto po vrsti, v polnem avtobusu prispele
na Andreja. Iz Železnikov žal ni bilo vseh.
Iz opravičljivih razlogov. Odsotnim smo po
kosilu napisale spodbudne kartice s pozdravi. Bile smo dobro pripravljene, imele
smo vse: nalogo za pod marelo, darilo za
eno od skupin, ki nas bo izžrebala, sadje za na skupne krožnike, za popoldne pa
nekaj točk.
»Dober dan! Dober dan! Kako si? Kako
lepo, kajne, da se spet vidimo! Bo potem
kaj časa mogoče, da poklepetava. Zdaj pa
najprej pozdrav vsem gospem pri zasedenih mizah pod streho v prijazni senčici.«
Ena dve sta se našli še dve mizi s klopmi
in stoli, tako da je bilo udobno vsem. In
že smo nosile k mizam čaj in rogljičke, se
ogledovale naokoli in hvalile lepo vreme.
Nad nami so nevsiljivo plavali mili glasovi
Stanetovih citer.

In že nas Romana vabi k telovadbi. Rada
prepusti vodenje odličnima Silvi in Mariji,
saj tudi ona želi, da se nas v tem preizkusi
čim več.
Zdaj pa igre! Le česa se je Olga letos domislila? Rezultate bo kot vsako leto zapisovala natančna in zanesljiva Majda. Sicer pa ni šlo za zmago. Se zelo strinjam.
Tekmovanje je za redko koga privlačno,
sodelujemo pa rade vse, čeprav smo včasih potrebne spodbude. No, tole smo se
šle:
- Tri v vrsto. V veliko mrežo na asfalt narisanih kvadratov so leteli medvedki in
čebelice. Na kartonih, da ne bo pomote.
- Napihovanje mehurčkov. Juhej! Glejte,

INGVER spodbuja prebavo in krvni obtok ter delovanje notranjih organov. Spodbuja delovanje imunskega
sistema ter ga krepi.
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koliko sem jih naredila! Samo enega
naj? O, to bo pa težko!
- Tek z baloni, stisnjenimi med koleni ali
stegni. Tja in nazaj, prosim!
- Iskanje pujska. Kako smo ploskali veseli
najditeljici!
- Metanje frizbija. Nagajivi veter je tudi
sodeloval in se vmešaval.
- Ročaj v usta, na žlico jajček, pa brž tja
in nazaj. Za nekatere mala malica!
- Metanje žogic v koš. Kaj, ko so pa tako
odskakovale! A vendar tudi našle cilj.
- Metanje ploščatih balinčkov. Tudi ni bilo
od muh!
- Pa valjenje pločevinastega valja po določeni »progi«. So zavijali kar po svoje
na neravnih tleh, poredneži!
- Še prelivanje iz steklenice v stekleničko
in določanje, koliko stvari je v vreči.
Ni manjkalo niti že tradicionalno ugibanje,
koliko tehta salama, ki je pa Olga nikomur
ni dala potežkati.
Med igricami rdeča nit. To je bila židana
marela z nalogami, ki so jih druga drugi
pripravile skupine.
Vse dogajanje je spremljalo živahno navijanje za tekmovalke, »Dajmo! Dajmo!«,
ploskanje in polno glasnih »Bravo!«. Vmes

smo tudi poklepetale, navezale stik z edinim moškim udeležencem Rudijem ali s
kako novo gospo. Krasno, da so prišle tudi
tiste na vozičkih. Centru slepih za to: ocena ODLIČNO!
Tudi kosilo je bilo odlično. Kar je res, je
res.
Popoldne je bilo prekratko za vse načrte.
Pa prihodnjič! Predstavile pa so se nam
najstarejše članice vsake skupine. Dobile
so zanimive šopke bombaža. Tudi edini
gospod med nami je bil poklican k odru.
Bilo je polno darilc in daril. Tudi naša nenadkriljiva Olga je bila v zahvalo deležna
drobne pozornosti.
Ko nam je spregovorila direktorica Centra,
smo ji pozorno prisluhnili. Začutila sem, da
je ta gospa srčna in iskrena oseba in ji želim veliko zadovoljstva in uspeha pri delu.
Z minuto tišine smo se spomnili Ludvika
Bernika, našega dobrega kolega in sovoditelja skupine. Vedno je bil z nami.
Tik pred slovesom se je zaslišala nenavadna pesem, prelepo prebrana v poljanskem narečju, katere avtorico bi poslušala
še in še. Vsaj jaz. Ko pa je gospod Rudi
s krasnim glasom zapel Zabučale gore,
smo se pridružile vse. Pele smo z žarom,
hvaležne za ta prelepi dan. Citre so mehko odzvanjale.
Hvala vsem. Vsem? Vsem! Posebno našim sposobnim in neumornim organizatorkam.
Martina Sedej,
sovoditeljica Zimzelenk

Česen govori: Nalupi me z nohti (ne z nožem), ti bom koristil za devet arcnij
(zdravil).
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Izgubljena dežela
Povej mi, če veš, kje je tista dežela,
kjer čas ne prešteva ti vsak tvoj korak,
tam najbrž se sliši še pesem domača,
ko delo je mimo in pada že mrak.
Gotovo je mir še v tisti deželi
in čisto vse najbrž pozabljeno ni,
tam rože domače še vedno cvetijo,

Sv. Andrej na Koncu
Sredi travnika na hribu v višini 606
m, eno uro peš hoje od Škofje Loke
v naselju Sv. Andreja (60 prebivalcev),
stoji stara cerkvica Sv. Andreja. Cerkev je tipična poznogotska božjepotna podružnica. Omenja se že 1501.
leta. Najstarejši je mrežasto obokan
prezbiterij; sklepnika sta figuralna, dva
sta ščitka, ostali pa so rože. Konzole
so geometrične. Okna za oltarjem so
še gotska. 1958 so bile delno odkrite
freske v prezbiteriju (Petrov ribolov,
Kristusovo bičanje). Vse freske so iz
17. stoletja. Za oltarjem pa so freske
Jerneja iz Loke iz 16. stoletja, na desni
renesančne iz 17. stoletja. Ladja je bila
obokana 1831. leta.

to cvetje domače prijetno diši.
Dandanes so rože pa čisto drugačne,
resnično so lepe – to tudi je vse,
še vrtnice danes nič več ne dišijo,
kot da bi jim nekdo ukradel srce.
Če najdemo pot v tisto dolino,
življenje enako bo kakor nekdaj,
nasmeh bo dovolj, ne gora denarja,
da sreča k nam vrne se zopet nazaj.

Marija Ana Petek

Žegnanje je 4. nedeljo v avgustu.

KOMARČEK pospešuje prebavo, deluje proti vetrovom, odvaja vodo.
Ker je bogat s silicijem krepi tudi vid.
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Mreža MATIjA kot nacionalna info točka
za starejše

Predstavitev mreže Matija v CSS Škofja Loka.

Prebivalstvo se vse bolj stara, ocene pa
kažejo, da bo leta 2060 dvakrat več ljudi, starejših od 65 let, in trikrat več ljudi,
starejših od 85 let. Slovenija bo postala v
naslednjih 20 letih ena izmed petih držav
v EU z najvišjim deležem starejšega prebivalstva, še posebej pa se bo povečalo
število starejših od 80 let.
Javni sistemi zaradi varčevanja in preobremenjenosti komaj še lahko stabilno zagotavljajo storitve, ustaljeni načini oskrbe
starejših pa ne zadovoljujejo več vseh potreb. Nov pristop k reševanju te problematike je ponudila mreža MATIjA, ki je začela
delovati decembra 2012. Z mrežo MATIjA
je mogoče razbremeniti sorodnike, prijatelje in znance, saj lahko z enim klicem na
brezplačno številko 080 10 10 pridemo do
informacij o prostih mestih v domovih za
starejše, o možnostih prevoza do bolnišnice, o tem, kje je na voljo najcenejša kurjava za dom in podobno – torej do informacij
in dostopa do storitev in blaga, ki jih potrebujejo predvsem starejši.

V mreži MATIjA se prepletajo potrebe uporabnikov, njihova vprašanja, dejavnosti
prostovoljskih in humanitarnih organizacij
ter preverjena ponudba pomoči, storitev
in blaga, po katerih starejši najpogosteje
povprašujejo. Na tak način je na voljo preprost dostop preko ene točke s telefonskim
klicem na številko 080 10 10, saj so prav
starejši tista skupina, ki zaradi slabega poznavanja informacijske tehnologije nimajo
možnosti izbire med širokim naborom informacij, ki so dostopne na spletu.
V okviru mreže MATIjA organizirajo številne akcije, za pomoč starejšim. Trenutno
potekata akciji »Prostofer – prostovoljni
šofer« za posredovanje brezplačnih prevozov in akcija »MATIjA dela« za posredovanje dela starejših.
Igor Drakulič

Info točka za starejše
Na vprašanje, kaj je MATIjA, je možen
preprost odgovor - mreža MATIjA je
nacionalna info točka za starejše.
Zakaj? Ker pokriva celotno Slovenijo;
ker so na brezplačni številki 080 10 10
na voljo informacije in
storitve za starejše in
ker starejši lahko pokličejo po telefonu in
se osebno pogovorijo.

Zato zasadi svoj vrt in okrasi svojo dušo, namesto da čakaš, da ti nekdo drug
prinese rože…
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Nov obraz
Lep pozdrav vsem skupaj z moje strani.

Nekateri izmed vas me že poznate, saj se
pogosto, z nekaterimi pa malo manj pogosto, srečujemo na recepciji Centra. Vam,
ki me še niste srečali, naj povem, da mi je
ime Martina. Dolga leta sem bila Ločanka,
sedaj pa že dobre tri leta živim na Hotavljah, v prelepi Poljanski dolini. Moj študijski čas je bil kar precej dolg, vendar mi je
lansko leto le uspelo. Diplomirala sem, postala sem tehnologinja poštnega prometa.
Prosti čas rada preživim z osebami, ki so
mi ljube, velikokrat pa ga izkoristim za rolanje, kar mi gre kar dobro od nog. Pred
kratkim sem na tečaju rolanja to športno
znanje delila tudi med otroki iz vrtca in
osnovne šole. Moram reči, da je bilo zelo
zabavno in ob enem nekoliko naporno.
Bila je super izkušnja, hkrati pa si želim,
da se mi tovrstna priložnost še kdaj ponudi.
Delati z ljudmi (pa naj bodo to otroci ali
odrasli) in jim/vam pomagati je to, kar me

zares veseli. To je smisel mojega življenja,
čeprav sem to ugotovila šele pred kratkim.
Ko je prišel čas vpisa v srednjo šolo nisem
imela nobenega cilja, tudi kasneje, ko sem
se vpisala na fakulteto je bilo tako. Veliko
časa sem se spraševala, kaj si zares želim
početi. Dobila sem jasno sliko in zbistrile
so se mi misli. Končno, bil je že čas. Kot
naročeno, se mi je ponudila enkratna priložnost, da se vam pridružim in postanem
del vas. Z navdušenjem vam povem, da
se med vami počutim odlično in da vam
z veseljem priskočim na pomoč. Zato me
kar »pocukajte« za rokav, ko se srečamo,
če boste karkoli potrebovali, pa četudi je to
le pogovor.
Ker so javna dela le za čas enega leta, veste že iz samih izkušenj, da bo prišel čas
za slovo ravno takrat, ko bo najlepše in ko
bomo že navajeni drug na drugega. Tega
trenutka me je že sedaj strah, zato upam
da mi to obdobje mine kar se da počasi.
Dragi moji stanovalci, bodite še naprej taki
sončki, skrbite za vaše zdravje, da vam bo
še dolgo služilo in imejte se kar se da lepo
v našem Centru.
Martina Istenič
Rolanje je izjemno zabaven, sproščujoč in zdrav
šport, ki krepi mišice in pomaga pri razvijanju vzdržljivosti in funkcionalnih sposobnosti organizma.
Posameznik si na noge obuje čevlje, na katere je
pritrjenih od 2 do 5 koleščkov, ki so postavljeni v eno
vrsto. Postavitev omogoča, da dosežemo višje hitrosti in boljše manevriranje. Štejemo ga med »ravnotežne športe«, saj pozitivno vpliva na učenje drugih športov (drsanje, smučanje, kolesarjenje, ipd.).

KOPRIVA vsebuje veliko vitamina C, kalija, magnezija, kalcija in silicija. Kopriva čisti kri, pospešuje
izločanje urina in ureja prebavo.
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Karierni sejem, zakaj pa ne?
»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno.« A. de Saint –
Exupery

Direktorica Silva Košnjek, Biljana Djaković, Mila Sever,
Danijel Bučič in vodja ZNS Irena Šučur (na sliki z leve).

Center slepih, slabovidnih in starejših
(CSS) Škofja Loka je dobil vabilo za
sodelovanje na Kariernem sejmu, ki je
potekal 16. 5. 2013 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Udeležili smo se ga
trije sodelavci različnih profilov. CSS
smo predstavili v obliki dveh plakatov, zloženk, izdelkov, ki so jih izdelali
naši stanovalci, ter kratkega filma. Študentom in bodočim diplomantom smo
predstavili različna delovna mesta ter
specifiko CSS-ja. Naša stojnica z reklamnim materialom in predstavitev doma
je bila dobro obiskana, saj je študente
zanimalo, kako naš dom deluje in katere storitve nudimo našim stanovalcem za uspešno, lepo bivanje v našem
domu.

tovljeni so bili prostor, celodnevna oskrba,
zdravstvena nega in druge aktivnosti, kar
pomeni začetek družbene skrbi za odrasle slepe osebe v Sloveniji; kasneje so
bile ustanovljene samostojne invalidske
delavnice za usposabljanje slepih in slabovidnih. CSS je postal edini zavod v Republiki Sloveniji, ki je poklicno usposabljal,
zaposloval hkrati pa tudi omogočal domsko varstvo. Poimenoval se je v Center
slepih in slabovidnih - CSS Škofja Loka.
Leta 1979 je bil zgrajen nov objekt Dom
oskrbovancev, ki je zagotavljal sprejem
slepim, slabovidnim in starejšim osebam.
CSS postane enovita organizacija, ki
vključuje dom, srednjo šolo z internatom
za mlade, invalidske delavnice, predvsem

Društvo Dom slepih je leta 1935 odkupilo
700 let star Stahlov grad in naslednje leto
že sprejelo prve stanovalce. Za stanovalce so skrbeli skrbstvene oblasti, dobrodelna društva in društvo Dom slepih. ZagoVsaka misel, vsako čustvo, vsaka sugestija ... je seme, posajeno v prst
podzavesti, ki bo dalo takšno žetev, kakršno je seme.
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pa je bil usmerjen v rehabilitacijo, zaposlovanje in varstvo slepih oseb.
Leta 2004 se srednja šola zaradi premajhnega števila dijakov združi z ljubljansko
šolo Zavod za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana; invalidsko podjetje postane samostojno podjetje. Istega leta se dom preimenuje v Center slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka (CSS).
Pred leti smo CSS obnovili in nadgradili. Pridobili smo nove prostore ter Burnikovo dvorano ki je ustrezno opremljen
večnamenski prostor, namenjen kulturno
družabnim dogodkom in prilagojen prostor
za duhovne obrede. Pohvaliti se moramo
z oddelkom – Mozaik, ki je prilagojen
stanovalcem z demenco. Oddelek je v pritličju s čudovitim parkom, ki je zavarovan
tako, da se stanovalci lahko sprehajajo in
gibljejo neomejeno. Pred CSS-jem se nahaja športni park, kjer so nameščene posebej prilagojene naprave za razgibavanje
in telovadbo starejših in invalidnih oseb.
Park pa je predvsem v pomladnih in poletnih mesecih mesto za snidenja s svojci, prijatelji in sostanovalci, kjer se prijetno
pokramlja. V samem parku se nahaja tudi
zelo redko videna sončna ura, ki omogoča
ugotavljanje ure tudi slepim osebam.
Dodatne aktivnosti, namenjene, slepim,
slabovidnim in starejšim, pomembne za
njihovo vseživljenjsko učenje, so srečanja
gorenjskih skupin za samopomoč, pikniki
(s svojci in stanovalci, kostanjev, krompirjev, peka palačink), izleti na turistične kmetije, v muzeje, medgeneracijska srečanja,
koncerti, gledališke predstave, družabni

dopoldnevi, interno praznovanje rojstnih
dnevov.
Osebe z motnjami vida doživljajo v ožjem in širšem okolju nemalo težav tako pri
orientaciji kot pri vsakodnevnih opravilih.
Z enostavnimi prilagoditvami lahko pomembno povečamo njihovo samostojnost.
Za prilagoditev se največkrat uporabljajo:
različna vrsta in jakost svetlobe oz. razsvetljave, barvni kontrasti, različni pripomočki,
elektronska lupa, bela palica, govoreče
ure, tehtnice, termometri…, oglasna deska, na kateri so pomembnejša obvestila
in jedilniki, so napisani v Braillovi pisavi;
dvigalo - nadstropja so označena v Braillovi pisavi; dvigalo je govoreče. Park – robniki so označeni z rumeno barvo; prehodi
na cesto so označeni s kockami (reliefna
struktura); kovinske obloge na robnikih…..

KUMINA vsebuje eterična olja, ki krepijo želodec, pospešujejo izločanje urina, pospešujejo prebavo ter
odganjajo vetrove.
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V Sloveniji je trenutno 93 domov, CSS
pa sodi med večje domove. Ima status
posebnega socialno varstvenega zavoda, ker je edini v Sloveniji prilagojen
za bivanje slepih in slabovidnih oseb.
Tesno sodelujemo z Zvezo društev slepih
in slabovidnih Slovenije in Medobčinskim
društvom slepih in slabovidnih iz Kranja.
CSS ima kapaciteto 220 postelj, namenjenih slepim in slabovidnim ter starejšim. V
našem CSS-ju so zaposleni različni profili od diplomirane medicinske sestre, fizioterapevtka, delovni terapevtki, srednje
medicinske sestre, negovalci, varuhinje,
strežnice, hišnika, kuharice, dietetiki, pe-

rice, šivilja, računovodje, ekonomistka in
administrativni kader, vendar brez prostovoljcev in socialnih delavk ne bi bili popolni
in delali v harmoniji in prijetnem timskem
vzdušju. Ne smemo pozabiti glavnih dveh
akterjev v domu; to sta; mucek na Mozaiku – ki s svojo milino umiri še tako nemirnega stanovalca, in papagajček, ki je na
stanovanjskem oddelku in s svojim petjem
popestri dan našim stanovalcem.
Zahvaljujem se vsem sodelavcem, kajti s
timskim delom so pripomogli, da smo s
plakati in filmov predstavili naš dom, tak
kot je – srčen in viden vsem.
Biljana Djaković

Zdravstvena fakulteta v Ljubljani je organizirala karierni dan »Moja poklicna pot v zdravstvu«. Namen srečanja je vzpodbuditi in informirati študente z delom ter jih povezati z
delodajalci.
Dogodka smo se udeležili tudi zaposleni Centra, ki sta ga poleg mene zastopala še Biljana Djaković in Danijel Bučič.
Dobili smo svoj prostor za predstavitev naše dejavnosti. V obliki plakatov in kratkega predstavitvenega filma, smo udeležencem prikazali različne vrste poklicev v naši organizaciji in
jim bili na voljo za vprašanja. Predstavili smo naše poslanstvo in izkušnje ter s tem želeli
povečati njihovo zanimanje za ta poklic, ki bi jim omogočila večje možnosti zaposlitve in na
drugi strani razvoj kariere mladih.
Sama sem se po tridesetih letih znašla v vlogi iskalca nove zaposlitve, v kateri sem
se počutila izključeno in odrinjeno. Pričakovanja niso bila velika, ampak se preprosto spet vključiti v delo in dobiti občutek, da sem spet koristna.
Ko se je ponudila priložnost zaposliti se in delati kot strežnica, so bili občutki zelo prijetni.
Ker prihajam iz družine z devetimi otroki, me je še toliko bolj veselilo, da novo zaposlitev
lahko opravljam med in za ljudi.
Udeležencem na kariernem dnevu sem želela pokazati, da to delo ne zagotavlja le dohodek, ampak tudi zadovoljstvo, da lahko pomagamo ljudem.
Fakulteti se zahvaljujemo za povabilo in priložnost predstaviti Center tudi mlajšim generacijam.
Mila Sever

Tvoj podzavestni um je kakor vrt in zelo pazljiv moraš biti, kaj posadiš vanj.
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Pesem, naše okno v svet
Ob vstopu v pomlad nas je letos spet bodrila pesem na vsakem koraku, resnično
nas je zbliževala med seboj, prinašala
nam je radost, vedrino, moč, sonce v srce,
ne glede na trenutno vreme.
Takšno vedro vzdušje smo v naši dvorani začutili že marca pred veliko nočjo, ob
stiku z učenci OŠ Cvetka Golarja na Trati;
z marljivim, vestnim harmonikarjem, pedagogom Janezom Trilerjem, so nas ob
50-letnici obstoja šole učenci razvedrili s
prikupnimi plesi, s petjem, z zanimivo igrico. Pripovedovali so nam o nekdanji strogi
vzgoji v šolah. Ves čas so živahno plesali,
npr. ob takšnih napevih: Abraham ima sedem sinov, ob neki pesmi, ki se mi je zdela
ritmično podobna temu napevu, ob ljudski
pesmi Židana marela.
Nekaj besed smo zvedeli o samem umetniku Cvetku Golarju, po katerem nosi šola
ime; starši so ga skušali usposobiti za duhovnika, toda raje se je oprijel umetniškega ustvarjanja; popularna je njegova zani-

Nastop članov DU Sovodenj.

Nastop otrok OŠ Cvetko Golar.

miva igrica O zajčku in čevljih – otroci so
nam jo na odru prikupno odigrali; preden
smo se razšli, mi je ljubka Naja stisnila v
dlan košarico s pirhi. Shranila sem jo v
sobi za spomin.
V aprilu bi posebej pohvalila bistre, nadarjene učence loške glasbene šole. Za
svoj nastop so si zbrali zahteven, obsežen
glasbeni repertoar, vse od klasicistične
dobe do narodnozabavne glasbe. Pravi,
briljantni virtuozi so bili na svojih glasbilih: na klavirju, violini, čelu, kitari, fagotu,
saksafonu, harmoniki, flavti. Mehki, nežni
uspavajoči so bili ritmi violine ter čela in
flavte – Haydnova serenada. Prav tako
mehko, sijajno se je na saksafonu brez
dinamičnih spodrsljajev slišal Badinery.
Mladi Žan nas je temperamentno ogrel s
harmoniko. Začetna trema je bila naglo
premagana. Z odličnimi, barvitimi glasovi
so izstopali trije sposobni, mladi, obetavni solisti: dve mladi dekleti Brigita in Ema,
pa talentiran mladenič. V izvedbi solistke

KURKUMA se v indijski tradicionalni medicini (ajurveda) uporablja že tisočletja za zdravljenje rakastih
obolenj in pri pojavih luskavice. Pomembna sestavina kurkume je kurkumin. Spodbuja izločanje žolča in
tako pripomore k bolj učinkoviti prebavi.
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Eme me je ob tihi klavirski spremljavi močno očarala Ipavčeva skladba Božji volek,
a za njo še priljubljena koroška narodna
N'mav čez Izaro z daljšim klavirskim uvodom - izrazito menjavanje raznih tonalitet.
Pri omenjeni koroški narodni pesmi so se
hkrati prehodi iz ene tonalitete v drugo čutili kar v celi glasbi, ne le v uvodu.

Mladi virtuozi Glasbene šole Škofja Loka.

Glasbeniki niso pozabili niti na večno popularne Avsenikove viže: Prelepa Gorenjska, Kdo bo Kranjico vzel. Pravkar zapisani viži je z ognjevitim žarom razločno med
nami odpel krasni solist; počutil si se, kot
bi Avsenike poslušal v originalu.

ljubljanski moški pevski zbor Lek, naš stari znanec pod vodstvom Milivoja Šurbka,
nato smo pa medse zvabili aktivne upokojence iz Sovodnja.
Zbor Lek se nam je predstavil zelo slikovito z dvema renesančnima Gallusovima religioznima mojstrovinama; pri drugi pesmi
si kar zaživel ob verzih »naj živi glasba«.
Otožna je bila žalostinka Vasilija Mirka Na
trgu. Intenzivno sem se poglobila v znano
vsebino napeva – Sanjava luna; Tih vetrc,
ki se igra z vodo; Čim beži luna čez mestni
trg; Nemir v duši, spokojen umirjen večer,
poslednji počitek v grobu.
Pa kako so nas razveseljevali razni ljudski
napevi, med njimi pesem o Fantu in kužku,
En krajcarček ter drugo. Pesem o nekem
oblačku mi je v spomin priklicala napev iz
zgodnjega otroštva Oblački na nebu.
Aktivni upokojenci iz Sovodnja so nam v
dvorani pričarali pravo pomladno vzdušje
– stara, počasi izvedena pesem Zabučale
gore, Ptički po zraku letijo, Škrjanček poje,
… Bolj počasi, vseeno zanesljivo so nam
pevci izvedli pesem Bom šuštarja vzela.

Glasbeniki so še dalje marsikaj uspešno
izvajali. Janez Triler je gostoval tu drugič s
pevsko skupino iz Ljubljane, ki si je nadela
ime po skladateljici Bredi Šček. Precej napevov s koncerta nam je bilo znanih, vsaj
nekatere naštejem: Šumijo gozdovi domači, Tam kjer murke cveto, Kam le čas beži,
Le predi, dekle, predi.
Maja sta se nam v Centru predstavili dve
pevski skupini. Najprej je do nas poromal

Moški pevski zbor Lek.

Po travi se pozna, kam piha veter. (angleški)
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Samo srečanje z gosti je bilo naravnost
fantastično, da o pristnih skečih sploh ne
govorimo. Tak čudovit humor redkokje srečaš. Krepko smo se lahko nasmejali, kajti
upokojenki Marija ter Veronika sta nam v
pristnem narečju navdušeno pripovedovali
o tem kako živita, o marsičem.
S takšnimi kulturnimi prireditvami smo si
letos resnično krajšali urice, čas nam je
hitreje tekel. Naj se v bodoče taki koncerti
nadaljujejo, glasba ti namreč pomaga odgnati skrivno bolečino s srca, zabava te,
sprošča, zbistri um, duha. Moraš jo znati
pozorno, zbrano poslušati. Prav je, če se ji
z vsem srcem predaš.
Nataša Mihevc

Kjer zmaga pesem
Kjer zmaga pesem
tam je ljubezen,
kjer zmaga pesem,
tam je moč, vedrina, radost
tam ne vztrepeta niti majhna travna bilka,
tam se rojeva novo življenje,
tam nastaja cvetoča pomlad.
Vse brsti, ozeleni,
vse poganja kvišku,
se ti pa lahko v življenju tudi nasmehne sreča,
če te kdo po licu poboža,

»V naravi ni najti nič lepšega in
popolnejšega od glasbe. Ona usmerja
človeka v globino njegove duše.«

Marij Kogoj

to je boljše,
kot kakšna od sonca preveč zagorela koža.

Nataša Mihevc

Izlet v Belgijo
Moja hči je v aprilu praznovala 60. rojstni dan. Ker živi v Belgiji, sem mislila, da pač
ne morem iti. Pa sva se dogovorili z mojo in njeno prijateljico, da jo presenetiva. Sedli
sva na letalo in dan pred hčerinim rojstnim dnem preživeli pri vnuku. Naslednje jutro
pa k hčeri, ki naju ni pričakovala. Presenečenje je bilo popolno. Potočile smo nekaj
solzic in nato pomagale pri pripravah na praznovanje.
Bilo je lepo doživetje in kljub hladnemu vremenu, smo se imeli lepo.
Ivanka Hafner Manfreda

LOVOR pospešuje prebavo in tek, deluje antiseptično. Prilega se jedem iz stročnic, ker zmanjšuje
možnost , da bi njihova prebava povzročala vetrove.
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Živ žav v počasnem tempu

»Naši dnevi so le nekoliko daljši kot
list, ki spomladi ozeleni in jeseni porumeni in oveni. Pa vendar ne štejejo
dnevi, ki smo jih živeli, ampak globina.
Pomembno je, kako smo živeli, ljubili
in koliko src smo se dotaknili.« Julia
Doria
Ta misel se mi zdi najlepši opis našega
»skritega«, umirjenega, v globino delujočega življenja v našem Centru. V popolnem nasprotju z »zunanjim« kaotično
nemirnim, vse vprek nervozno delujočim,
največkrat v vseh smereh nezadovoljnim
življenjem. Da ne bi mislili, da gre ta »zunanjost« neopaženo mimo mene, mojih
sostanovalcev. Sploh ne. Četudi odštejemo vse vrste medijev, preko katerih lahko
spremljamo vse navidezno perspektivne
novotarije, ki so totalno skregane z zdravo
pametjo, ste poleg naših vrlo pridnih zaposlenih tukaj še vi, naši domači, prijatelji,
znanci, sorodniki …, ki med nas prinašate svoj svet. Med nami je življenje tekom
let, ki smo jih bolj ali manj skupaj preživeli,
spletlo različno pristne, močne, globoke,
trdne čustvene medosebne vezi. Odvisno

od odnosov, ki smo jih prostovoljno ali ne
gojili, drug ob drugem globoko v sebi neprestano ali sploh ne vztrajno obdelovali
ter skrbno ali ne negovali. Vse to in še več
se pokaže, ko prihajate vsak dan, teden,
mesec, leto k nam na obisk. Četudi na
obisku marsikdaj poskušate prikriti svojo
skrb, žalost, nejevoljo, razočaranje, bolečino, vas mi kaj hitro »poštudiramo« in
s svojo vse bolj aktivno globino začutimo
vašo resničnost. Marsikdo od vas misli:
Poglej, kako »fletno« se imajo tukaj. Nič
jim ni treba delati, za nič skrbeti. Za vse je
poskrbljeno. Imajo oprano, skuhano, čisto,
na gorkem so, umiti in preoblečeni so. Kaj
hočejo še več. O, ja, mi stanovalci želimo
več, poleg široke palete dnevnih storitev
potrebujemo tudi čustveno in duhovno
globino odnosov, ker želimo, hočemo dati
življenju višji in globlji smisel. Kljub telesni nemoči, duševni opešanosti, socialni
okrnjenosti želimo sebi primerno živeti do
konca. In za to več kot odlično skrbijo naši
zaposleni v Centru.
Najrazličnejše dejavnosti, aktivnosti, prireditve se pri nas odvijajo vse leto. Naš
tedenski animacijski program na oglasnih
deskah lahko spremljate preko celega
leta. Prav tako vabila na posamezne prireditve, ki jih res ne manjka. Stanovalci smo
ponosni, ker se nam tukaj toliko »dogaja«.
Ampak ena prireditev je pa čez vse, pravimo, da je za »likof«.
In to je veliki domski piknik, v velikem parku ob starem Strahlovem gradu, v senci

Če živimo sredi vrtnic, se navzamemo vonjav, čeprav bi ne hoteli. (ruski)
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mogočnih dreves. Letos se je odvijal v prekrasnem sončnem sobotnem dnevu, 15.
junija. Par dni prej sta si prišli prizorišče
ogledat, v Centru bolj »sveže pečeni«, stanovalka in družabnica. Tam sva se takrat
sprehajala tudi midva z Ivanom. Tla pod
drevesi z velikimi, bogatimi krošnjami so
bila še dokaj mokra, na nekaj mestih celo
blatna. Kar malo nejeverno sta zmajevali
z glavo. Bili sta prepričani, da bomo imeli
»vozičkarji« po pikniku čisto blatna kolesa
in roke. Ja, bo pa hišnik napeljal »šlauf«
pred Center, pa bomo »špricali« eden drugega. Pa tudi, da bo hladno za sedeti v
gosti senci. Bomo imeli pa jopice do vratu
zapete, pa kaj. Važno, da bo piknik. Saj
obetajo zelo vroč teden. Smo ja vsi že dva
tedna prosili vrle in krepostne nebeščane
za primerno toplo vreme. Letos so nas 120
% uslišali. Hvala bogu! Očitno tudi zaradi
teh dveh »nejevernic«. Pa tudi v kuhinji so
že zavihali rokave in začeli pripravljati mesne, sladke, slane dobrote. Vodja kuhinje,
gospa Zvonka, je trgovcu oddala kilometrski listek z naročenimi živili, sestavinami,
dodatki in pijačo. Mize in klopi, ki si jih sposodimo pri gasilcih, so bile že rezervirane,
s pevci je bilo že dogovorjeno. Piknik bo
in pika!

In je bil. Kot že rečeno, smo bili nanj kot
vedno povabljeni stanovalci in naši svojci.
Naši zaposleni pa so se spremenili v prijazne, skrbne, čuječe in čuteče čebelice in
čmrlje, ki so poskrbeli za naše nenasitne
želodčke, neugasljivo žejo, srbeče pete,
smeh do ušes, lepo in toplo besedo, …
Po navadi obljubijo in »zrihtajo« tudi »fajn
muziko«, da potem na prizorišču pleše, se
vrti, miga staro in mlado. Letos se jim je
to malo izmuznilo iz … Vsi smo razumeli,
da je v najhuje zasedeni sezoni veselic in
zabav težko dobit »glih ta prave« godce.
No, ja, smo pa dali ansamblu DU Šmartno
– Tacen možnost, da so zapeli in zaigrali
tudi pri nas, se pravi, za njihov debitantski nastop v Stari Loki. Dobro voljo smo
pokazali vsi, tako oni kot mi. Pri marsikateri pesmi smo jim veselo pritegnili, saj so
peli bolj ali manj ljudske, ponarodele, nam
vsem poznane napeve. Stanovalka Anica
nas je razveselila s svojim čudovitim glasom, ko je skupaj z družabnico Darjo, ob
spremljavi harmonike, zapela več zelo lepih, prijetno spevnih melodij.
Bistvo našega piknika ni bilo v različnih
dejavnostih, ampak v medsebojnem dru-

MAJARON - eterična olja majarona krepijo in spodbujajo delovanje želodca in črevesja.
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nil brez zapetih jopic in blatnih koles! Hura,
mi vsi! Naslednje leto bo naš živ žav v zelo
živahnem, plešočem tempu. Mi je gospa
direktorica osebno obljubila. Zdaj, ko ima
potrjen delovni mandat v Centru za naslednjih pet let, bo obljubo zanesljivo držala.
Z veliko hvaležnostjo ji, v imenu vseh nas,
tudi za to iskreno čestitam.
Alenka Oblakovič

ženju, v poglobitvi naših skupnih odnosov,
v mavrici občutkov. Med letom so v naših
vsakdanjih stikih, odnosih čustveno socialne vloge med stanovalci, zaposlenimi in
svojci, obiskovalci precej jasno začrtane.
Na taki prireditvi kot je piknik pa so te meje
precej zabrisane, saj se v tem spontanem,
veselem, prijetnem vzdušju, razpoloženju
vsi zlijemo v eno. Kot da smo vsi v »žlahti«. Pa ne v strgani plahti. Tukaj smo zaobjeti vsi, tako navzoči na prizorišču kot
prisotni v zaledju, na oddelkih, nepomični
v posteljah. Vsi smo ena družina. Namesto nenapisanih stavkov naj spregovorijo
še fotografije.
Na koncu naj se v imenu vseh nas stanovalcev iskreno zahvalim vsem našim
pridnim, marljivim, vztrajnim, zvestim čebelicam in čmrljem, pa ne samo za organizacijo in izpeljavo tega piknika, pač pa za
vse naše preproste, bogate, srčne ali pametne, profesionalne, tihe in glasne, hiperaktivne in umirjene, ljubeče in skregane
… odnose, ki segajo v globino, v vertikalo
in horizontalo. Radi vas imamo.
Najvažnejše pride sedaj. Piknik je bil in mi-

Avgust
Zdaj vlada med nami vroč avgust,
lahko se gre na brezskrben dopust,
tudi sama se veselim avgusta,
želim si, da bi kak sladoled dala v usta.
Plavala bi ta mesec
le malo časa bi se sončila kje,
z ladjo bi se vozila naokoli,
dobre volje mi ne bi zmanjkalo nikoli.
Privoščila bi si še kakšno nektarino,
sočno melono,
za hip bi pozabila na življenje monotono,
na morju bi se umirila,
vso plažo bi po dolgem in počez prehodila.
Na dopustu bi se res lepo imela
ribe bi ujela, če bi jih smela
a zdaj sem dovolj fantazirala,
postaviti se je treba spet na realna tla.

Nataša Mihevc

Pogosto presajeno drevo nikoli ne rodi sadov.
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Čuj sinko moj

ENKRAT ŽIVIŠ,
DOSTIKRAT LJUBIŠ.
ENO MINUTO ŽIVIŠ,

Čuj sinko moj,

POTEM V VEČNOSTI SPIŠ.

vrni se nazaj,
nožek bom vzela,

Piškur Marjan

bom srček načela.
Od njega bom vzela
tri kaplje krvi.
Prva bo moja,
druga bo tvoja,
tretja od sinčka, ki v zibki leži.

Stanka Jagodic

BILI SO MED NAMI
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
BERNIK Lidija (1926)

LIKOZAR Vera (1927)

BERTONCELJ Angela (1923)

LUZNAR Leopolda (1920)

CANKAR Jožica (1927)

MRAK Zdravko (1928)

DEMŠAR Francka (1929)

PETERNEL Vencel (1927)

JEŠE Anton (1926)

POTOČNIK Janez (1923)

KALAN Ivana (1933)

PRŠA Štefan (1932)

KOŽUH Miran (1950)

RAVNIHAR Marija (1925)

KRMELJ Ivana (1925)

TELBAN Katarina (1915)

ZRIMŠEK Štefanija (1925)

...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.
MELISA se uporablja kot blago pomirilo pri nespečnosti, proti tesnobi, in nemirnosti, melanholiji.
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V Lurd z misijonarjem Klemenom

Ko je naš sostanovalec Zdravko Repe
lani zaprosil svojega prijatelja Klemena
Štolcarja, da bi nam v Burnikovi dvorani
spregovoril o svojem delu na otoku Madagaskar, najbrž ni pričakoval, da ga bo
misijonar letos povabil na skupno romanje
v Lurd. A prav to se je zgodilo! Zdravko je
vabilo z veseljem sprejel in priprave so stekle. In, čeprav ima naš Zdravko kar nekaj
izkušenj s takimi večdnevnimi potovanji, je
bilo treba kar dobro premisliti, kaj vtakniti
v prtljago in kaj pustiti doma.
Samo predstavljajmo si 25 ur trajajočo vožnjo z vlakom v eno smer in prav toliko za
povratek! Pa še v neznosni junijski vročini

ter vagonih brez klime. Vse priznanje tej
skupini romarjev, ki jih je to pot vodil upokojeni koprski škof, msgr. Metod Pirih. Ampak, na uho… on je v romarsko središče
priletel z letalom.
»Prijatelj Klemen je prišel pome v Škofjo Loko že sredi noči, saj je bil odhod z
avtobusom iz Ljubljane do Gorice načrtovan v zgodnjih jutranjih urah. Tam smo
namreč prestopili na mednarodni vlak, ki
nas je prek Italije zapeljal do cilja. Pisano
druščino slovenskih in italijanskih romarjev je spremljal bolniški župnik, msgr. Miro
Šlibar, ki je skrbel za naše dobro počutje,
skupaj s številnimi prizadevnimi spremljevalci.«

Narava, čas in potrpljenje so trije veliki zdravniki. (angleški)
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Lurd (Lourdes) leži ob vznožju Pirenejev
v jugozahodnem delu Francije in danes
šteje približno 15.000 prebivalcev, letno
pa ga obišče več kot 6 milijonov romarjev!
Ja, na tem mestu se nam nehote vsiljuje
primerjava s Škofjo Loko, ki ima približno
enako število prebivalcev. Kaj porečete na
to? Zanimivo vprašanje, mar ne?
Pa pustimo take neumestne primerjave,
saj je bil tudi Lurd njega dni majhno naselje, vse do leta 1858, ko se je v bližnji votlini deklici Bernardki Soubirous prikazala
Devica Marija. Koliko prikazovanj je potem še sledilo niti ni pomembno, znan pa
je podatek, da so stroge cerkvene oblasti
doslej uradno potrdile samo 67 čudežnih
ozdravljenj.
Zdravko je podrobno opisal še vrsto dogajanj, ki so se zvrstila v dneh navzočnosti v
tem božjepotnem kraju:
»V Lurd smo prispeli v ponedeljek zjutraj.
Po nastanitvi v bližnjem prenočišču in
kosilu, smo se udeležili že prvega bogoslužja, ki je potekalo v več jezikih. V torek
dopoldne je sledil križev pot, popoldne pa
obisk znamenite lurške votline. Številne
romarje tukaj nadzirajo in usmerjajo strogi
redarji, saj na tem prostoru vlada nepopisna gneča. Molitve in prošnje pa potekajo
v popolni tišini. Hudo torkovo pripeko je v
sredo zamenjalo izjemno hladno vreme
z močnimi nalivi. Kljub temu smo se ponovno zbrali k sv. maši pred votlino. Somaševanje je ob tej priložnosti vodil škof
Metod Pirih, skupina naših romarjev pa
je pri obredu razvila kar nekaj slovenskih
zastav. Veličastno je bilo tudi dopoldansko

bogoslužje v podzemni baziliki, ki sprejme
25.000 obiskovalcev. Popoldne smo si
lahko privoščili obisk bazena, nato pa smo
se pridružili procesiji z lučkami. Proti večeru je gladina rečice, ki teče skozi mesto, iz
minute v minuto naraščala. Vendar takrat
še nismo slutili katastrofe, ki je prizadela
Lurd neposredno po našem odhodu domov.«
Le nekaj dni za tem, ko se je Zdravko vrnil v Loko, so Lurd zajele hude poplave,
ki so močno prizadele tudi vse sakralne
objekte. Po skopih poročilih so narasle
vode reke Gave de Pau preplavile tudi obe
baziliki. Pročelje ene od teh mogočnih cerkva že od leta 2007 krasi razkošen mozaik
našega umetnika, p. Marka Ivana Rupnika. V zakristiji ob votlini prikazovanja pa
je voda segala celo do stropa. Uničenih
je bilo prek sto izvezenih mašnih plaščev,
ogromno škode je seveda povzročila tudi
na drugi cerkveni opremi, saj so poročali,
da ni prizanesla niti dragocenemu obrednemu posodju, zlatim kelihom, ciborijem,
monštrancam… Skratka, vremenska ujma
je v Lurdu za nekaj mesecev ohromila in
pravzaprav onemogočila vsakršen obisk
romarjev.
Zdravko je svojo pripoved sklenil z iskreno
zahvalo misijonarju Klemenu za povabilo
in za vso pomoč, razumevanje in skrb!
Jaz pa sem Zdravku dolžan zahvalo za
stekleničko lurške vode, ki mi jo je kot spominek prinesel z romanja!
Mojmir Tozon

META - mentol je eterično olje, ki daje meti značilen vonj. Meta se uporablja kot krepčilo za živce. Meta
pomirja in sprošča mišice.
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Moje »vrtičkarstvo«
rastlin. Sosedje mi vedno s ponosom povejo, da imam najlepše rože daleč naokoli.
Ker se s starostjo in modrostjo spreminja
tudi moje mišljenje, sem pozimi počasi
prepričala moža, da sva letošnjo pomlad
malo parcelico za hišo spremenila v najin
prvi vrtiček. Seveda sva bila tako navdušena nad svojo odločitvijo o lastni pridelavi
zelenjave in zelišč, da se je on najprej podal v načrtovanje in »gradbeno izdelavo«
gredice, jaz pa na računalnik in internet,
na učenje prvih korakov o »vrtičkarstvu«
in gojenju zelenjave na naravi prijazen način.

Glede na to, da živim v Ljubljani in sem kot
otrok živela v stanovanju, v bloku v Šiški,
se nisem nikoli, prav zares nikoli, ukvarjala
z vrtnarjenjem ali vrtičkarstvom. Vso zemljo, ki smo jo imeli, je bila tista v keramičnih lončkih na okenskih policah.
Ko sem se poročila, sem se preselila v
hišo, na obrobje Ljubljane. Tako sem hkrati s stanovanjem dobila tudi majhen košček zemlje, ki smo ga sprva namenili travi. Ker hiša ni pravi dom brez rož na oknih
in v okolici, sem se zelo hitro in spontano
naučila tudi »umetnosti« gojenja in vzgajanja cvetja. Tako, da so moje okenske police in okolica hiše vedno polne različnih
nasadov cvetočih zelenih rož in okrasnih

Tako je moj mož najprej z betonskimi robniki omejil naš vrtiček. Postavil je betonsko stojalo in položil po tleh tlakovce ter
tja namestil 1100 litrsko cisterno za zbiranje deževnice, ki je nujno potrebna za
zalivanje. Namestil je tudi pipo, da bo lažje
natočiti vodo v zalivalke. Skratka zelo se je
potrudil, treba je bilo samo še »preštihati«
zemljo in posaditi rastline.
Pojavilo se je vprašanje s čim bova pognojila zemljo. Zato je poklical kmeta v
bližini naše hiše, da nam je pripeljal »dobro uležan konjski gnoj«, kakor je pisalo
na internetu je to najboljše za vrt. Ker pa
nimava še nobenih izkušenj in ne poznava
razmerij, je kmetu naročil kar celo prikolico gnoja.
Naslednji dan je kmet pripeljal veliko traktorsko prikolico s kupom naloženega gnoja do naše male gredice. Jaz sem mislila,

Ni rože na vrti, ki bi obvarovala smrti.
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da me bo zadela kap, ko sem videla kakšen kup gnoja je stresel na tla s prikolice.
Gnoja je bilo za vsaj deset takih gred, kot
je bila naša. Najprej smo bili presenečeni,
potem pa smo se vsi skupaj smejali naši
nevednosti.
Ker smo bili v soseski prvi, ki smo letos
urejali vrtiček, saj je bil drugje skoraj še
sneg, smo pač odvečen gnoj razvozili še
vsem sosedom okrog nas ter ga še deset plastičnih vreč spravili za v jeseni, ko
bomo pred zimo ponovno gnojili. Verjemite, da je bilo na naš račun veliko smeha.
Bili smo kot v Butalah. Mož me je v smehu
celo vprašal, če se da mogoče gnoj vložiti
v kozarce za drugo leto, kot se vloži zelenjavo… najprej me je res skoraj kap, potem pa sem se vsemu od srca nasmejala.
Takole sva namreč midva pričela letos z
najino sezono vrtičkarstva.
Med vsem tem pa sem se jaz učila kam se
kaj posadi, katera rastlina je dobra soseda
kateri ter kako se ubraniti boleznim, ušivosti rastlin itd. Narisala sem si celo skico
kje bo kaj raslo in kako.
Končno je prišel celo zimo težko pričakovani trenutek, ko sem lahko pričela sejati

semena in saditi mlade rastlinice v svoje
kraljestvo. Saj ne bi verjeli, ampak kakšen
ponos me je navdajal med tem početjem,
ko sem sejala peteršilj, korenje, berivko,
nizek in visok fižol, redkvico, bučke, kumare, celo krompirja sem posadila nekaj
grmičkov. Vsega po malem, da lahko opazujem in se učim. Tako bom drugo leto že
lažje izbirala kako in kaj posaditi v zemljo
in kaj mi bolj uspeva.
Presrečna sem, ko vsak dan hodim med
gredicami in opazujem čudeže narave,
kaj delajo iz tistih malih drobnih semen, ki
sem jih spustila v zemljo. Uživam tudi, ko
pulim plevel oziroma odstranjujem nepotrebne rastlinice. Do sedaj smo že nekajkrat jedli našo dobro domačo solato, peteršilja imam dovolj za vse svoje kuharske
recepte in pehtranovo potico sem tudi že
spekla iz svojega pehtrana. Prejšnji teden
pa sem izruvala celoten pridelek rdeče
redkvice, ker je bil zeleni del višji od pol
metra, v zemlji pa so bile komaj cele tri
redkvice. Sosedje mi pravijo, da zato, ker
je preveč pognojeno…vidite, tudi preveč
dobrega ni dobro!
Vsak dan pogledujem v nebo, da ne bo
mojim rastlinicam prevroče, preveč suho,
premokro…
Skratka, pri vsem tem zelo uživam in se
ob tem sprostim. Če bi vedela, da mi bo
»vrtičkarjenje« v tako veselje, bi se tega
projekta lotila že zdavnaj prej. Ampak modri ljudje pravijo, da se vse zgodi »ob svojem času« in očitno je letos prišel moj čas
za to in ni mi žal!
Denis Kamnar

ORIGANO vsebuje eterična olja, čreslovine in grenčine. Te učinkovine blažijo težave z napenjanjem ter
vzpodbujajo izločanje telesnih tekočin in tako pomagajo pri prebavi. Origano tudi razkužuje prebavila.
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Jagodni sorbet z baziliko
in ohladimo. V mešalnik damo jagode, limonin sok, lističe bazilike in ohlajen sladkorni sirup. Dobro zmiksamo. Vlijemo v
manjšo posodico in zamrznemo. Prvo uro
vsaj dvakrat (na pol ure) premešamo, da
preprečimo nastajanje kristalčkov. Preden
postrežemo pustimo posodo stati vsaj 15
minut, da se sorbet omehča.
*Če imam strojček za sladoled, maso enostavno vlijemo vanj in sledimo navodilom
proizvajalca.

O baziliki:
Navádna bazílika (tudi bažíljka; znanstveno ime Ocimum basilicum) je začimbna,
močno aromatična, enoletna rastlina.
Bazilika ima malo sladak, svež okus. Duh
spominja na nageljnove žbice in meto.
Zraste 20 - 40 cm visoko. Cvetovi so rožnati ali zelenkasto-beli. Bolj dišijo nizke
sorte, ki imajo malo listja.

•

2 dl vode

•

70 g sladkorja

•

250 g jagod

•

sok ene limone

•

5 večjih lističev bazilike

Vodo zavremo, dodamo sladkor in kuhljamo približno 5-10 minut. Voda naj bi povrela za polovico, dobimo pa malo bolj
gost sladkorni sirup. Odstavimo na stran

Pri kuhanju se uporabljajo sveži ali posušeni listi. Vse od antičnih časov pa globoko v srednji vek so ji pripisovali različne
čarobne učinke od zdravilnih do škodljivih.
Dejstvo pa je, da bazilika pomirja, zbuja
tek in pospešuje prebavo. Uporabljamo jo
za jedi iz graha, za prikuhe iz paradižnika,
v italijanski kuhinji, nepogrešljiva je pri pici
in pa tudi v sladkih jedeh.
Skuhala: Bulat Ana

Ne prileže se vsaka roža za klobukom.
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Dišeča zelišča in uporaba
mijan. Za osvežilne napitke uporabimo
meto in meliso. Vsako leto naredimo metino-melisin sirup, ki nas odžeja ob vročih
poletnih večerih.
Zelišča so vsekakor bolj okusna in aromatična sveža, vendar pa jih predvsem v zimskem času nimamo na voljo. Pametno si
je nekaj zelišč shraniti, bodisi zamrzniti ali
posušiti. Pehtran, origano, koper, luštrek
ponavadi sušimo, najbolje na soncu, shranimo pa jih v neprodušno zaprte kozarce.
Za shranek zelišč je primerno tudi olje ali
kis.
Ste že kdaj delali rožmarinovo sol? Rožmarin nasekljamo in primešamo h grobo
mleti soli ter shranimo v kozarček. Odlično
se obnese kot začimba pečenemu krompirju in piščancu. Sol namreč zeliščem odvzame vlago, zato le-ta postanejo dolgo
obstojna.
Ne predstavljam si vrta brez zelišč. Zame
so nekaj posebnega. Ne samo, da so lepe
na izgled in koristne ter okusne pri kuhi,
ampak nam prinašajo veselje pri samem
vrtnarjenju. Če nimate svojega vrta si zeliščni vrt omislite na balkonu. Za zelišča
res ne potrebujte grede, saj v majhnih koritih in cvetličnih loncih zelo dobro uspevajo.
Koristno je pretehtati razmere, svetlobo na
samem balkonu, saj imajo nekatera zelišča rajši sonce, druga pa senco.
Če imate radi italijansko kuhinjo, potem v
vašem zeliščnem vrtu vsekakor ne sme
manjkati bazilika, origano, rožmarin in ti-

Zelišča, če seveda ne pretiravamo, vsekakor izboljšujejo okus jedi in prinašajo veselje našemu vsakdanu. Uživajte v njih.
Pa veselo vrtnarjenje vam želim!
Ana Bulat
Navádni róžmarin (tudi rožmarín),
Rosmarinus officinalis, je vednozelen
grm iz družine usnjatic. Zraste do dva
metra visoko. Ima iglaste, usnjate liste
in bledo modre ali bele cvetove. V kuhinji se uporabljajo sveži ali posušeni
listki. Razmnožuje se s potaknjenci.

PASIJONKA se uporablja na več področjih. Iz plodov izdelujejo marmelade, ima prijeten vonj zato jo
uporabljajo tudi kot dišavo v parfumih. V zdravilne namene pa se uporablja, ker ima pomirjevalne in
blažilne lastnosti in ker uravnava srčni utrip.
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Marevan in dieta
Marevan ® (varfarin) je zdravilo, ki vpliva
na čas strjevanja krvi. Predpisan je bolnikom, pri katerih je ugotovljena velika nevarnost kapi, nevarnost ponovne zamašitve žil ali pa imajo težave s srčnim ritmom.
Marevan podaljša čas strjevanja krvi tako,
da vpliva na delovanje vitamina K, ki je v
telesu nujno potreben pri procesu strjevanja krvi. Nekaj vitamina K izdelajo naša
jetra sama, nekaj vitamina K pa v telo vnesemo s hrano. Vitamin K, ki ga zaužijemo
s hrano, lahko zmanjša učinek Marevana.
Nekatera živila vsebujejo veliko vitamina
K, druga manj.
Živila z veliko
K vitamina
brokoli
brstični ohrovt
zelje
glavnati ohrovt
zeleni čaj
zelena solata
soja
špinača

Živila s srednje
veliko K vitamina
šparglji
stročji fižol
rdečelistna solata
črni ribez
borovnica
grozdje
kivi
cvetača

Kljub temu pa je treba biti pri nekaterih živilih še posebej pozoren: grenivka, mango,
brusnični sokovi lahko bistveno povečajo
vpliv zdravila. Česen in čebula sta znana
kot naravna antikoagulanta- to so snovi, ki
upočasnijo proces strjevanja krvi, in tako
povečata učinek Marevana®.

Prav tako so znani učinki s farmacevtskimi
dodatki: ginko, ehinacea, zeleni čaj, brusnice, papaja, velike količine vitamina E,
ki vsi povečajo učinek zdravila. Starejši
ljudje radi posegajo po domačih zdravilih,
npr. šentjaževki, ki pa bo prav tako zmanjšala delovanje Marevana®.
Znanstveniki so ugotovili, da bolniki, ki se
prehranjujejo s pripravki enteralne hrane
(posebna tekoča hrana v konzervah), ne
odreagirajo na zdravljenje z Marevanom®.
Uživanje alkohola je odsvetovano. Dovoljeno je maksimalno 1 dcl vina dnevno
skupaj z obrokom hrane. Akutno pitje alkohola poveča razpoložljivost Marevana®
v krvi in s tem poveča nevarnost krvavitve,
kronično pitje alkohola pa zniža razpoložljivost Marevana® in s tem zniža njegovo
učinkovitost.
Bolnikom, ki prejemajo Marevan ®, ne
svetujemo prenehanja uživanja hrane,
ki vsebuje vitamin K, pač pa enakomeren vnos takšne hrane skozi celo leto.
Vir: http://www.inrtracker.com/resources/
vitamin-k-foods.php
Tanja Stržinar

Pred uporabo natančno preberite
navodila! O tveganju in nezaželenih
učinkih se posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom.

Avokado in soja bosta učinek Marevana®
zmanjšala.

Med vsakim zrnjem se najdejo pleve.
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Mandale
Ko vstopite v Center, verjetno na stenah avle opazite raznolike geometrijske like, polne prečudovitih barv - tisti,
ki ne veste kaj predstavljajo – to so
MANDALE, katerim energijo barv so
vlili stanovalci v delavnici delovne terapije.

Mandale so univerzalne, najdemo jih povsod. Skozi zgodovino so jih ustvarjali v neštetih oblikah in z najrazličnejšimi nameni:
za dekoracijo, kot kreativno izražanje, za
sprostitev, meditacijo, učenje, molitev in
blagoslov, za zdravljenje in terapije,…
Pomen besede mandala je krog. Je duhovni in ritualni simbol hinduizma in budizma, ki predstavlja vesolje. Je neke vrste
sakralna umetnost, ki nastane v obliki kroga, a je vendarle veliko več od tega - je posvečen prostor, ki v sebi nosi vse bistvene
aspekte življenja.

Z mandalami lahko tudi delamo na različne načine: preučujemo že obstoječe mandale, barvamo vzorce, predloge ali pa jih
ustvarjamo, rišemo kar sami.
Risanje mandale je čudovita izkušnja za
ljudi vseh starosti in sposobnosti. Sprošča
telo, um in čustva, spodbuja kreativnost in
osvobaja duha, pomaga razviti koncentracijo ter osredotočenost. Najvišji cilj dela z
madalami pa je, da pomaga doseči harmonijo med zunanjim svetom in notranjimi
stanji zavesti.
Vir: http://www.mandale.si/
Ustvarjale so stanovalke: Bernik Nežka, Šnuderl Veronika, Gaser Viktorija, Bevk Kati, Rejc
Jožica, Dolinar Jožica, Jenko Anica, Primožič
Marica, Šubic Milka, Knific Lojzka, Potočnik
Rozalija, Dolenc Marija.

PRESLICA vsebuje ogromno silicija. Ima močan učinek na izločanje odvečne vode iz telesa.
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Korzika - utrinek poti na goro San Pietro

Gora San Pietro, spodaj vasica Petreto-Bicchissamo.
(foto: Peter Križnar)

Cvetlice ob poti na goro. (foto: Peter Križnar)

»Korziko bom pa še obiskal«, je dal obljubo prijatelj Roman leta 2008, ki je kot eden
izmed članov odprave slovenskih reševalcev sodeloval pri odstranjevanju več ton
letalskih ostankov iz gore San Pietro, visoki 1364 m, kjer je leta 1981 prišlo do najhujše slovenske letalske nesreče.

časa vozili po hriboviti pokrajini in končno
prispeli v vasico Petreto-Bicchissamo. Pot
nas je nato vodila do prelaza, na katerem
je svojevrsten (nenavaden?) bar, poleg
pa postavljen velik križ. Lastnik bara je g.
Jose, zdaj že naš prijatelj, kateremu smo
ponovno prinesli slovensko zastavo, saj je
bila tista iz leta 2011 kmalu ukradena.

In res, Roman je držal je besedo. V letu
2011 je napravil načrt bolj planinske variante potepanja po tej prelepi zeleni deželi.
Bila sem seveda takoj za in skupaj z ostalimi preživela nekaj nepozabnih trenutkov.
Žal pa zaradi slabega vremena nismo dosegli zastavljenega cilja, vzpona na Monte
Cinto, najvišjega vrha Korzike, zato smo si
to nalogo zadali ponovno v letošnjem letu.
Ker se je marsikdo izmed vas ob besedi
Korzika spomnil letalske nesreče, sem se
odločila, da predstavim svoje vtise z dneva v letošnjem juniju, ko smo se po letu
2011 ponovno podali na goro San Pietro,
kraj tragedije.
Iz Ajaccia smo se z avtobusom kar nekaj

Oprtali smo si nahrbtnike in se pripravili
na uro in pol hoje proti vrhu gore. Kljub
turobnemu vremenu smo opazili, da so se
požgana drevesa že malo obrasla; pred
dvema letoma je namreč tu pogorel gozd.
V megli smo prispeli na kraj nesreče. Spomenik iz brona, težak cca. 200 kg, je postavljen na mestu, kjer je krilo letala trčilo
v skalo, poleg spomenika pa smo si lahko
ogledali tudi fotografijo letala Inex-Adrie
Avioprometa, kot se je takrat imenovala
naša letalska družba.
Vseh preminulih smo se spomnili z žalostinko, se fotografirali in se spustili nazaj
v dolino, saj je bilo vreme zelo neprijetno.

Kopriva ne pozebe.
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Ob povratku smo se na hitro poslovili od g.
Joseja, saj smo bili v vasici Petreto dogovorjeni za srečanje z županom. Prijazno
nas je pozdravil in povabil v bližnji lokal,
kjer smo med drugim okusili domače jedi.
Srečanje je organiziral naš rojak, g. Peter
Pučnik, Ptujčan, ki že vrsto let živi na Korziki, a se še vedno vsako leto rad vrača
domov.
Zakaj je do nesreče sploh prišlo?
Vreme je bilo slabo, vidljivost skoraj nična,
letalo pa se je spuščalo v meglo. Varnostni sistem je pred bližino tal oddal zvočni
signal, ki je opozoril posadko, da je letalo nevarno blizu površju in da naj poveča
potisk motorjev. Posadka je z zamudo le
vzdignila letalo, a prepozno, saj je eno
izmed kril trčilo v goro San Pietro in se
odlomilo. Letalo je zatem začelo vratolomno strmogljavljati in se naposled zrušilo
na drugi strani gore. Vseh 180 potnikov in
članov posadke je umrlo.
Kasnejša preiskava je razkrila, da je kontrola pomotoma verjela, da se slovensko
letalo ni držalo postopka. Mislili so, da se

letalo nahaja na morju, medtem ko se je
dejansko 15 kilometrov v notranjosti dežele, na goratem področju Korzike. Posadka,
vidno presenečena nad ukazom za spust,
je nekajkrat ponovila, da se še vedno držijo dogovorjenega postopka, ki ga je kontrola potrdila. Posadka letališča in okolice
ni poznala, saj je bil to prvi polet Inex-Adrie
Avioprometa na Korziko. Preiskava je dognala, da je bil med posadko nenatančen
način izražanja in da je kontrolor zračnega
prometa odigral pomembno vlogo pri nesreči. V času nesreče letališče Ajaccio ni
imelo radarja.
V vasici Petreto so ob nesreči zaslišali
strašen pok. Letalo so najprej našli pastirji
in takoj opazili, da nesreče ni preživel nihče. Organizirali so reševalno akcijo, ostanke trupel pa so poskušali identificirati kar v
vaški cerkvi.
180 krst so pripeljali na Brnik, žrtve, ki jih
niso prepoznali, so pokopali v skupni grob
na Žalah.
Ker je na gori ostalo še mnogo razbitin
letala, skeletnih in osebnih ostankov je
slovenska ekipa kakšnih 60 vojakov, gorskih reševalcev, članov CZ in medicincev,
leta 2008 skupaj s Korzičani organizirala
akcijo, v kateri so očistili goro in postavili
že omenjeno spominsko ploščo.
Andreja Sušnik
Viri: http://sl.wikipedia.org/
Op. Zaradi letošnjega slabega vremena, sem
priložila fotografije izleta po Korziki iz leta
2011.

Spominska plošča na kraju nesreče. (foto: Peter Križnar)

REGRAT je bogat z vitamini (A, B, C) in rudninskimi snovmi. Prečiščuje našo notranjost in s tem izboljšuje
našo zunanjost. Regrat pomaga pri debelosti zaradi zadrževanja tekočine v telesu.
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Križanka
Pravilne rešitve vam bodo dale ime znanega zeliščarja.

Sladoledna sezona je
na višku in…
»A boš sladoled?« je vprašal obiskovalec.
»Ne, ta nima kosti!« mu je odgovoril
stanovalec.

Ženska in matematika
Štiri računske operacije:
Ženska sešteva denar,
odšteva leta,
množi skrbi
in deli prijatelje.

Grenko zelišče je potrpljenje.
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Knjiga je šnops
RTV Slovenija je snemala oddajo za otroke z naslovom Dan na kmetiji. Pripravila
je kamere in kmet je začel pripovedovati:
»Ja, tkule je tu. Jst zjutrej ustanem, spijem
en štamperle šnopsa in grem u štalo.«
»Stop, stop!« zavpije režiser. »Gospod
kmet, to je oddaja za otroke in tukaj ne
morete opletati z alkoholom, zato raje recite kako drugače, na primer, da ste prebrali
kakšno knjigo.«
Kamere so spet stekle in kmet je začel:
»No, tkule je tu na kmetij. Jest zjutri ustanem pa eno takratko knjigo preberem, pol
grem pa u štalo. Tm zrihtam žvino, ji vse
popucam, pol pa vmes še eno al pa dve
kratki knjigi preberem. Potem grem in se
fajn najem in potem še eno bolj debelo,
ampak vseeno nekoliko lažjo knjigo dol
spustim, se pravi preberem, popoldne
greva s Francem v gozd in tam vsak po
dve knjigi, včasih pa tudi po tri prebereva.
Saj veste, kaku je to, težko delo in človek
se mora malo sprostit. No, potem pa pride večer, ko se nama pridruži še Srečo in
gremo skupaj v knjižnico, kjer beremo in
beremo, da se kar iskre delajo, in to toliko
časa, dokler nas knjižničarka ne vrže ven.
Potem gremo domu ali pa k Sreču, ki ima
tiskarno kar doma. »Tako smo mi trije zjutraj ob štirih že fajn, fajn načitani.«

Zapis (po resničnih dogodkih) posredoval
Dolenc Jože Radovan

DELO NA VRTU
Sabina je očeta opazovala pri delu na
vrtu. Oče jo je vprašal:
»Sabina, če posadim deset glavic solat v
eno vrsto, skupaj pa je na vrtu šest vrst solate, koliko solate imam?«
»Očka, v šoli ne jemljemo dela na vrtu!«
PRITOŽBA
»Vaše kokoši hodijo pa pogosto na moj
vrt!« se pritožuje Marta sosedu.
»No, sedaj končno vem, zakaj mi jih toliko
manjka!«
STRAŠILO
»Na vrt sem postavil strašilo iz slame,
toda ptice še vedno zobajo semena kot
prej!«
»Jaz imam pa srečo, da je moja tašča
stalno na vrtu in imam pred pticami mir!«
ZALIVANJE
Žena je rekla možu:
»Pojdi zalit vrt!«
»Toda zunaj je močan naliv!«
»Ne izgovarjaj se! Pa obleci palerino in
obuj škornje!«
SVEŽ ZRAK
Mož se je vrnil z zdravniškega pregleda in
povedal ženi:
»Zdravnik mi je predpisal veliko gibanja na
svežem zraku.«
»No, potem pa kar zavihaj rokave: lahko
boš pokosil travo, uredil vrt, očistil gozd
…!«

ROŽMARIN - eterična olja rožmarina lajšajo prebavo in spodbujajo presnovo. Rožmarin spodbuja tudi
cirkulacijo in tako v telo vnaša toploto.
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Tam na vrtni gredi

Tam na vrtni gredi raste rožmarin,

Ko odhajaš v daljni in neznani svet,

na srce ga deni, čuvaj ga skrbno;

naj povsod te spremlja rožmarinov cvet,

morda kdaj ob njem ti rosno bo oko.

vzbuja naj spomine, polne nežnosti,

Rožmarin povene, z njim spomin bo vzet,

sreče in radosti žlahtnih mladih dni.

tudi ti boš nosil v srcu veli cvet.

Vedno drag ti bodi cvet podan v spomin,
saj zato utrgan bil je rožmarin.

Bolje se je odreči hrani za tri dni, kot čaju za en dan. (Kitajski pregovor)
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Zeliščarstvo skozi čas
Babilonija, Egipt, Indija, Kitajska,
Indijanci
Zgodovina zeliščarstva se začenja na
ozemlju današnjega Iraka. 5000 let stari
klinopisi na glinastih ploščicah opisujejo
področja uporabe in načina priprave 250
različnih zdravil.
Takratni zdravilci so bili v glavnem duhovniki, ki so med drugim zbirali in uporabljali
tudi zdravilna zelišča. Po astroloških načelih so takrat znanih sedem planetov priredili sistemu človeških organov, dvanajst
nebesnih znamenj pa različnim predelom
telesa - to t.i. astrološko zeliščarstvo se je
razširilo po vzhodnem in zahodnem svetu.
Istočasno je že obstajala 7000 let stara
indijska ajurveda, iz katere izhaja zeliščarstvo tradicionalne tibetanske in kitajske
medicine.

Kaj je zeliščarstvo?
Je uporaba rastlin in njihovih izvlečkov za zdravljenje in preprečevanje širokega
spektra bolezni. Ločimo dve smeri, ki se v načinu delovanja močno razlikujeta:
- klasično zeliščarstvo izhaja iz tisočletnih izkušenj prednikov
- moderno, znanstveno fitoterapijo, ki temelji na znanstvenih dokazih učinkovitosti in
varnosti zdravilnih rastlin ter iz njih izdelanih zdravil.
Ljudje sprva niso imeli lastnih izkušenj zato so se zgledovali po živalih - opazili so,
da živali nagonsko poiščejo rastline, ki jim pomagajo ozdraveti. Na osnovi teh opazovanj in intuicije se je razvilo zgodnje, šamansko zeliščarstvo. Skozi tisočletja so se
izkušnje o učinkovanju rastlin in njihovi pripravki prenašali iz roda v rod. Šele mnogo
kasneje je ta zakladnica znanja in izkušenj napredovala v medicinske sisteme posameznih kultur.

ŠETRAJ pomaga pri prebavi, deluje proti krčem in segreva telo.
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Skoraj sočasno z Babilonijo je nastalo staro-egipčansko zdravilstvo, ki se je preneslo v medicinske veščine Hebrejcev, Arabcev, Perzijcev in Grkov.

vščina. Kmetom je bilo pridelovanje zdravilnih zelišč strogo prepovedano.

Pri Indijancih in raznih plemenih je potekal
prenos znanja o zeliščih iz roda v rod.

Vzporedno s samostanskim zdravilstvom
je v Evropi obstajalo tudi pogansko »zdravilstvo modrih žena«, babic in ravnalcev
kosti. Njihove izkušnje so temeljile na
ustnem izročilu šamanskega znanja germanskih in keltskih zdravilcev. Ženske, ki
so zdravile s skrivnostnimi zelišči in nekrščanskimi obredi, so bile izobčene, v poznem srednjem veku pa preganjane kot
čarovnice in sežgane na grmadi.

Stara Grčija
Grški menihi so od 6. stoletja pr. n. š.
uporabljali veliko egipčanskih zdravilnih
rastlin pri svojih zdravilskih obredih, ki so
jih posvečali bogu zdravilstva Asklepiju.
Njegova s kačo ovita palica je še danes
simbol zdravniškega poklica. Vzporedno
z religioznim se je v stari Grčiji razvijalo
tudi posvetno zdravilstvo. Najznamenitejši
predstavnik je bil Hipokrat.

Rimsko cesarstvo
Za razcvet zeliščarstva v rimkem imperiju
so zaslužni grški zdravniki, zlasti Pedanij
Galen in Dioskurid – slednji, vojaški zdravnik, je leta 70 spisal prvi priročnik o zeliščih na Zahodu.
V 2. stoletju je grški zdravnik Klavdij Galen
enako kot Hipokrat poudarjal individualen
in kostitucijski pristop pri zdravljenju bolnikov z zeliščnimi recepti; vsebovali so tudi
do 200 sestavin.

Srednjeveška samostanska medicina
V Evropi so menihi zdravili svoje bolnike
v samostanskih bolnišnicah. Pri tem so
uporabljali zelišča lastne pridelave. Zaradi močnega vpliva Cerkve je smela božjo
zdravilno moč rastlin uporabljati le duho-

Zdravilstvo modrih žena

Arabski svet
V Evropi je bilo zeliščarstvo podvrženo
nadzoru cerkvene oblasti, Arabci pa so
ustvarjali nov način zdravljenja. Izkoristili so zeliščarsko znanje, pridobljeno med
osvajalskimi pohodi v Egiptu, severni Afriki, srednji Aziji in južni Evropi. V 8. in 9.
stoletju so v Bagdadu in Damasku nastale
prve lekarne, v katerih so prodajali rastlinska zdravila iz vzhodne Azije. Arabci so izpopolnili destilacijski postopek in izdelovali
razne pripravke, na primer sirupe, eliksirje,
smole in esence.

Novi vek
Samostanska bolnišnica v Salernu je postala prva medicinska univerza, v kateri
duhovščina ni imela več vodilne vloge, saj
so v njej delovali predvsem laiki.
Mejnik za nadaljnji razvoj medicine je bila
epidemija kuge v 14.stoletju. V sili razmer
obvladovanja epidemije se je okrepilo

Proti moči smrti ni zdravila v vrtovih.
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Osnovna pravila nabiranja zdravilnih zelišč
- Ne trgajte zaščitenih vrst rastlin (na zasebnih zemljiščih in v naravnih parkih, kjer
je nabiranje prepovedano)
- Ne izpulite celotne rastline - potrgajte le tiste dele rastline, ki jih potrebujete, npr.
cvetove ali liste
- Nabirajte le tiste rastline, ki jih poznate in se pri tem omejite na razumno količino
- čas nabiranja - najugodneje jih je nabirati dopoldne, še zlasti, če prejšnji dan ni
deževalo.
- Ne nabirajte rastlin blizu prometnih cest, saj vsebujejo preveč škodljivih snovi
- Nabrana zelišča čim prej pripravite - sušite jih obešena na senčnem in zračnem
mestu. Po sušenju zdrobljene shranjujte v temnih kozarcih.

ljudsko zdravilstvo. Poleg akademskega
zdravniškega poklica se je izoblikoval poklic ranocelnika, ki mu je pripadal tudi znameniti Paracelzij. Zgledoval se je tako po
ljudskem zeliščarstvu kakor tudi po znanju
iz antičnih virov in vplival na spremembe
medicine v 16. stol. Svoje znanje je širil v
jeziku preprostega ljudstva in ne v latinščini, kar je bilo za tedanji čas skoraj revolucionarno. Poleg zdravilnih rastlin je uporabljal tudi spojine z žveplom, svincem,
antimonom in živim srebrom. Nekaj časa
je bival tudi v Idriji.
Po iznajdbi tiska so med 15. in 17. stoletjem začeli izhajati obsežni zeliščarski priročniki, v katerih je bilo zbrano znanje tako
iz antike kakor tudi iz ljudskega zdravilstva. Zeliščarske knjige so bile velikokrat
napisane v ljudskem jeziku, ne v latinščini,
opremljene pa so bile z odličnimi grafikami
in risbami.

skega zdravilstva, kot so skorja kininovca,
kaček, srčna moč in ameriško majsko jabolko. Te rastline se še danes uporabljajo
v homeopatiji.

Moderna doba
V začetka 19. stoletja se je uveljavljala znanstveno usmerjena medicina, ki je
uporabljala izvlečke rastlinskih snovi in
ne več celih rastlin. Te rastlinske snovi so
ohranjale svojo kakovost in jih je bilo lažje
odmerjati.
Zeliščarstvo je dobilo s tem močno konkurenco. V tistem času so se naravni
zdravilci in reformisti v medicini zavzemali
za ohranitev zeliščnega zdravljenja; med
najbolj znanimi sta bila Sebastian Kneipp,
ki je uporabljal zdravilne rastline pretežno
za kopeli in povitke, in Rudolf Steiner, utemeljitelj antropozofske medicine ( človeka
obravnava v njegovi celoti ).

S kolonizacijo Amerike so prišle v Evropo
še zdravilne rastline iz indijanskega ljud-

TIMIJAN je naravni antibiotik, ki uničuje bakterije na področju dihal in prebavil. Deluje tudi diuretično, kot
zaščita proti prebavnim motnjam, poživljajoče za telo in duha in pomaga pri boljši cirkulaciji krvi.
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Samostansko zeliščarstvo na
Slovenskem

Naši samostani so imeli v svojih pravilih
zapisano, da morajo skrbeti za zdravje samostanske skupnosti. Redovnik, ki je bil
pristojen za to področje, je imel naziv infirmarij. S samostanskim zdravilstvom so se
ukvarjali že kartuzijani v Žičah in Pleterjah,
cistercijani v Stični ter Pavlinci v Olimju (na
sliki) - gotovo pa še mnogi drugi, o katerih
ne vemo dovolj.
Posebej pomembna je lekarna v Olimju
(1670), ki je imela lepo urejen, poslikan
prostor. Baročna lekarna je znana po freskah Antona Jožefa Lerchingerja s svetopisemskimi prizori, povezanimi z boleznimi, zdravilnimi zelišči in starodavnimi
zdravitelji (1780). To je bila hkrati prva samostanska lekarna, kjer so lahko zdravila
dobili tudi okoliški prebivalci.
Družbene razmere v bližnji preteklosti niso
bile ravno naklonjene samostanskemu
zdravilstvu, toda kljub temu so se mnogi
bolniki zatekali po pomoč v samostane.
Po dobrih pripravkih sta bila najbolj znana samostana v Žičah in Pleterjah; potem
ko so minoriti leta 1990 prevzeli samostan
v Olimju, pa so tudi tam začeli ponovno
obujati tradicijo zeliščarstva.

Odtlej zanimanje za zeliščne pripravke ponovno narašča. Veliko se piše o učinkovitosti posameznih zdravilnih rastlin, ljudje
jih tudi sami več nabirajo in se izobražujejo na raznih tečajih, seminarjih, krožkih
in izletih v naravo. Danes je v Sloveniji že
kar nekaj uspešnih pridelovalcev in še več
izdelovalcev pripravkov iz zdravilnih zelišč.
Tradicijo gojenja in predelave zdravilnih
rastlin so ohranili trije slovenski samostani
- žiški, olimski in stiški.
Žiče - v nekdanjem kartuzijanskem samostanu imajo bogat zeliščni vrt, zeliščno lekarno in zanimiv prikaz življenja menihov
v preteklosti.
Olimje - delo redovnikov pavlincev nadaljujejo bratje minoriti. Pripravljajo več znanih izdelkov, od zeliščnih čajev in mazil do
tinktur. Pred samostanom je urejen zeliščni vrt, v katerem se lahko tudi poučimo o
imenih in značilnostih posameznih zdravilnih rastlin ter izvemo, pri katerih težav
nam najbolje pomagajo.
Stična - v samostanu nadaljujejo izročilo
slovenskega najbolj znanega zeliščarja
patra Simona Ašiča. Pripravljajo 24 čajnih
mešanic, 10 vrst mazil in 10 tinktur, izdelujejo jabolčni kis, ukvarjajo se z glino in
svetujejo. Čajne mešanice pripravljajo tudi
po individualnih željah ali predpisanih receptih. Stalno imajo na zalogi 150 zdravilnih rastlin.
Povzeto po: http://sl.wikipedia.org/wiki/
Zeli%C5%A1%C4%8Darstvo
Alenka Oblakovič

Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša.
(Victor Hugo)
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Nagradno vprašanje prejšnje številke se je glasilo

KATEREGA DNE V FEBRUARJU SE JE PRI NAS
ODVIJALO PUSTNO RAJANJE?
Pravilni odgovor je torek, 12. februar,
kar je zapisala srečna izzžrebanka

PRIMOŽIČ MARICA
Čestitamo!

♦ ♦♦
Nagradno vprašanje tokratne številke
pa se glasi:

Koliko številk časopisa
Štirje letni časi je bilo že izdanih?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddate v recepciji

najkasneje do 25. avgusta 2013
Vabljeni k sodelovanju!

ZELENI ČAJ telo razstruplja. Spodbuja delovanje jeter zato se toksini hitreje izločajo iz telesa. Zeleni čaj
je lahko tudi pomoč pri izgubi odvečnih kilogramov saj povečuje termogenezo zaradi česar telo porabi več
kalorij.
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Ker je pred nami okrogla,
PETDESETA
izdaja biltena
ŠTIRJE LETNI ČASI,
bo rdeča nit številke

predstavitev
SLUŽB IN ZAPOSLENIH
V CSS Škofja Loka
V rubrikah
KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,
MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
IZ STARE ZAKLADNICE in
POGLED V PRETEKLOST
Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:

natasa.kalan@css-sl.si

najkasneje do 25. avgusta 2013
IZKORISTITE VSAK DAN POSEBEJ!
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Štirje letni časi je bilten
Centra slepih, slabovidnih in starejših
Stara Loka 31, Škofja Loka
Glavna urednica: Nataša Kalan
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar,
Uroška Uršič, Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik
Slikovno gradivo: Arhiv CSS Škofja Loka
Priprava za tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Tisk: MAGRAF Marko Strmec s.p., Sv. Duh, Škofja Loka
Julij 2013 - 350 izvodov
www.css-sl.si

