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ŠTIRJE LETNI ČASI  je interni časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofj a Loka. Kot pove že samo ime, ga pre-
biramo 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!
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Pred vami je jubilejna, »Abrahamova, 50. 
številka  domskega časopisa«, ki so ga 
skozi vsa leta ustvarjali stanovalci, zapo-
sleni Centra, svojci in vsi, ki so kakorkoli 
pripomogli h kvalitetnemu bivanju stano-
valcev v našem Domu.

Prehojena pot skozi leta je bila polna spre-
memb in prilagajanj, polna novosti in iz-
boljšav. Že narava je poskrbela, da prav 
štirje letni časi krojijo tudi naše življenje, 
nas spreminjajo, dopolnjujejo in tudi sta-
rajo. Ob prebiranju domskega arhiva izvo-
dov časopisa, sem izvedela za vsa lepa, 
humana dejanja, za dosti veselih in zani-
mivih dogodkov iz preteklih let. Zvedela 
sem za vso skrb, spoznala dosti utrinkov 
naših stanovalcev, prebirala njihove pe-
smi, zgodbe, anekdote in zazdelo se mi je, 
da sem bila ves ta čas s Centrom. 

Vse to pa je bilo v teh letih namenjeno prav 
Vam, dragi stanovalci, da bi se v novem, 
drugem domu počutili kar najbolj prijetno 
in domače. 

Namenjeno je bilo vsem bralcem, da spo-

znajo utrip Centra; da zvedo za našo člo-
večnost, da zvedo za vaša občutja, skrat-
ka, da zaživimo skupaj….

Zahvala za naš obstoj, za vse naše uspe-
he, za vaše zadovoljstvo gre celotnemu 
kolektivu Centra, ki se vsak dan posebej 
trudi, da s svojim strokovnim znanjem in 
srčnostjo opravlja tako zahtevno in odgo-
vorno delo. Da pa dogodke in vrsto vseh 
družabnih, kulturnih in duhovnih dejavnosti 
lahko uvrstimo med izvajanje rednih stori-
tev, pa seveda gre zahvala tudi zunanjim 
sodelavcem, ki so tako in drugače vpeti v 
naše življenje.

Vestni in srčni zaposleni so ključ do do-
bro opravljene storitve.  “Učenje drug od 
drugega”, interna izobraževanja, samoi-
zobraževanja, “interdisciplinarno ter med-
kulturno učenje”, ki poteka v skupinah in 
predstavlja posebno vrednost, so stalnica 
v našem Centru.  Na ta način se preko iz-
menjave izkušenj bogati socialno sobiva-
nje in podpira se boljše razumevanje želja 
ter potreb druge generacije ter omogoča 
tudi sprejemanje drugačnosti.

Izobraževanje je eden od pomembnih de-
javnikov, ki nas vse spremlja na naši po-
klicni poti, zato smo, še posebej v zadnjih 
letih, dali temu segmentu velik pomen. Iz-
obraževanje in dodatno usposabljanje pri-
pravijo tudi zaposleni za posamezna po-
dročja svojega dela. Interna predavanja, 
razne predstavitve izkušenj in znanj med 
zaposlenimi, sta pomembna dejavnika za 

Spoštovane stanovalke, stanovalci in ostali 
bralci časopisa Štirje letni časi!

Če najameš človeka, ne dvomi vanj, če dvomiš vanj, ga ne najemaj! Kitajski
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kvalitetnejše  strokovno delo. Predstavitev 
poklicev, njihovega pomena in odgovor-
nosti  za izvajanje strokovne zdravstvene 
nege in celotne oskrbe v Centru,  vam to-
krat v nadaljevanju tudi predstavljamo.

Prav teamsko delo, medsebojno sode-
lovanje in povezanost s prepletenostjo 
vseh poklicnih profi lov – ne glede na vrsto 
in stopnjo izobrazbe – je eden od najpo-
membnejših  dejavnikov za uspeh in za-
dovoljstvo. Ob branju boste spoznavali, 
da so prav vsi zaposleni nujno potrebni; 
nepogrešljivi, prav tako, kot je nepogrešljiv 
vsak člen verige. Spoznali boste, da se nji-
hovo oziroma naše delo združi v enovito 
celoto, katera uspeva le, če ni »ranjena«.

Domskemu časopisu pa nazdravimo z že-
ljo, da ga bomo prebirali še vrsto let!

Silva Košnjek
Direktorica

Bilo je drugače

Vnuk razmišlja in sprašuje,
stari ata, daj povej,

kakšno je bilo življenje,
ko si mlad bil, in še prej.

Je bil dan ti dolgočasen
tudi, če ni dež rosil?

Saj bilo ni prav ničesar,
da bi dan si popestril.

Računalnik ni obstojal,
televizor tudi ne,

telefoni in vse drugo
to bile so sanje le.

Dragi vnuk, poslušaj dobro:
»Nam bilo ni nič dolg čas,

vse kar danes vi imate,
mi smo izumili za vas.

Kaj pa boste vi počeli,
da za vami ostane sled?

Kaj vi boste naredili,
da vas ne pozabi svet??«

Marija Ana Petek

Dva lahko isto delata, pa vendar ni isto. Latinski

Večina ljudi si želi svoje delo opraviti dobro. Večina ljudi želi biti soudeleženih in prispe-
vati dobre ideje. Večina ljudi želi dobiti povratne informacije o uspešnosti njihovega dela 
in težavah. Torej: izkoristimo to, kar si ljudje že tako ali tako želijo storiti, pa bomo uspeli! 

         Richard Johnson
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KRONIKA

Vsakdo dela in misli po svoje.

KOLEDAR DOGODKOV

22.7. Obvladovanje nalezljivih bolezni v CSS (predavanje za zaposlene)

23.7.
Sprehod v mesto – s stanovalci na invalidskih vozičkih; 

Dan boja proti drogam
24.7. Praznovanje rojstnih dni vseh stanovalcev rojenih julija
25.7. Družabno pevsko dopoldne pred Centrom
26.7. Sprehod v mesto – s stanovalci na invalidskih vozičkih
30.7. Peka palačink pred Centrom

31.7. in 1.8. Sprehod v mesto - s stanovalci na invalidskih vozičkih
2.8. in 8.8. Rusko kegljanje v parku  CSS

9.8. Družabno dopoldne pred Centrom
12.8. Svetovni dan mladih
14.8. Rusko kegljanje v parku  CSS
15.8. Marijino vnebovzetje
16.8. Družabno dopoldne pred Centrom
21.8. Igranje tombole v Burnikovi dvorani
28.8. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih avgusta
29.8. Rusko kegljanje v parku  CSS
3.9. Standard bolečine (predavanje za zaposlene)
8.9. Svetovni dan boja proti nepismenosti
5.9. Izlet stanovalcev na Križno Goro
11.9. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih septembra
13.9. Rusko kegljanje v parku CSS
17.9. Družabno dopoldne v Burnikovi dvorani z Duom Frenky

18.9. 
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisem na temo 

»Pisatelj Boris Pahor in njegovih 100 let slovenske zgodovine«

Sonce toplih mesecev ima vsekakor magično moč – dvi-
gne naše razpoloženje in dan je včasih en sam velik na-
smeh.

Julija se je pred Centrom tudi »pihalo«. Nastop Pihalne-
ga orkestra Škofj a Loka. 
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KRONIKA

Kamna, ki se obrača, se ne prime mah. Grški

Poletje je čas dopustov in priložnost za obiske najdraž-
jih – stanovalka Prosen Štefanija se vsako leto razveseli 
obiska svoje hčerke Metode, ki živi daleč čez lužo, blizu 
Chicaga. Pot do tja je zdaj za Štefko prezahtevna, je bila 
pa v preteklosti v Ameriki že štirikrat.

V SPOMIN - Zdravko Krvina (1937 - 2013)

Visok jubilej, 90. let, je stanovalka Koder Rozalija prazno-
vala 27. avgusta. Že pred tem so ji svojci pripravili prije-
tno praznovanje z mašo, manjkala pa ni niti harmonika. 
Poleg torte so ji spekli prekrasen kruh v obliki srca, obiski 
in čestitke Rozaliji pa so se vrstili še cel teden.

V mesecu avgustu 2013, je svojo življenj-
sko pot sklenil g. Zdravko Krvina, ki je v 
obdobju od leta 2004 do 2012 dva man-
data opravljal funkcijo predsednika Sveta 
CSS Škofja Loka. To je bilo obdobje, ko 
se je pozornost še posebej namenjala 
nadgradnji doma in adaptacijam. 

Kot predsednik Sveta je g. Krvina vse-
skozi aktivno podpiral tudi razvoj strokov-
nega dela ter vsa pozitivna prizadevanja, 
da se stanovalcem – starejšim, invali-
dnim, slepim in slabovidnim, omogoča 
čim bolj prijetno in kakovostno bivanje v 
našem domu.
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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

VODITELJICE skupin za samopomoč

Ne postaneš gospod v enem trenutku. Istrski

V Centru se bodo prav kmalu, po poletnem 
predahu, spet začela srečanja skupin za 
samopomoč, v katere so vključeni stano-
valci posameznih nadstropij. Štiri skupine, 
vsaka s svojim imenom, ki se srečujejo 
vsak torek dopoldan, pa ne bi bile nič brez 
vztrajnih voditeljic, ki skrbijo za to, da je 
vsakokratno srečanje zaznamovano s ka-
kšno zanimivo temo, odprtim pogovorom 
in medsebojnim zaupanjem.

Tokrat se vam na kratko predstavljajo vo-
diteljice, ki v Center prihajajo prostovoljno, 
kot zunanje sodelavke. Sicer pa skupine 
vodijo tudi zaposlene Marjana Črešnik, 
Nataša Kalan in pa Romana Kumer, ki kot 
koordinatorka skupin skrbi za potek in de-
lovanje skupin ter za vsakokratna srečanja 
voditeljic, ki jih namenijo svojemu strokov-
nemu delu.

Zgodbe življenja

Majda Rant, voditeljica skupine Grozdje v 
2. nadstropju, v Center prihaja že 19 let. 
K sodelovanju jo je takrat povabila Minka 
Demšar s CSD Škofja Loka, za kar pravi, 
da ji je še danes hvaležna, saj so ji tovr-
stna srečanja v veliko veselje.

Danes upokojenka, sicer socialna delav-
ka po poklicu, mama dveh sinov in babi-
ca štirih vnukov, je še vedno vsestransko 
aktivna. In skupina v Centru ni edina, ki 
jo vodi. Drugo skupino, Jesenske žarke, ki 
trenutno šteje osem aktivnih članic, vodi v 
Podlubniku, v okviru RK Škofja Loka.

Kako pomembne so vezi in prijateljstva, 
pa naj bo to s komerkoli že, le da se človek 
ne počuti osamljenega in zapuščenega, je 
povzela v naslednji anekdoti.

V skupini so se pogovarjali o prijateljstvu. 
Vsak je povedal nekaj o tem in, ko je prišel 
do besede zdaj že pokojni gospod Jože, je 
rekel, da mu je bil najboljši prijatelj pujsek. 
Vsi so se spogledali in začudili njegovim 
besedam. A skozi pogovor in Jožetovo pri-
poved tega začudenja ni bilo več.

Jože je živel na kmetiji, kjer je bil od do-
mačih bolj zapostavljen, kot pa kaj dru-
gega. Tudi mali pujsek je imel težave že 
od samega prihoda na svet. Tako sta se 
našla dva pomoči potrebna. Jože je male-
ga pujska vzel pod svoje okrilje, zanj skr-
bel in se nanj močno navezal. Povsod ga 
je spremljal, ves čas. Pomenil mu je vse. 
Zelo težko mu je bilo, ko so ga dali stran, 
saj je izgubil prijatelja.

Majda v družbi članic skupine Jesenski žarki na lanskem 
srečanju skupin na Sv. Andreju.
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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Če delavcev ne bi bilo, bi imeli gospodje beraško malho za grb. Star nemški

Majda pravi, da je slišala že nešteto zgodb 
življenja in prav vsaka je pomembna, pa 
naj se sliši še tako nenavadna. Pomemb-
no je, da znamo drug drugemu prisluhniti 
ter se ob tem tudi spoštovati.

Hvaležnost

V CSS sem že pred več desetletji pogosto 
zahajala. Moji obiski so bili takrat name-
njeni enemu človeku in klepet z njim je bil 
za naju oba prijeten, zadovoljen je bil on, 
zadovoljna jaz.

Sedaj se pri vas srečujem z večjo skupino 
in spet občutim sproščenost. Hvaležnost 
ob koncu klepeta je obojestranska. Vi, 
»moji vozičkarji«, se zahvaljujete meni in 
tudi jaz se zahvaljujem vam za poslušanje.

Moja misel, ki sem jo med vami spoznala: 
»Ni tako hudo, če ste nehali hoditi, hudo 
je, če ste se nehali pogovarjati.«

Jelka Blaznik

Jelka na Sv. Andreju s stanovalko Francko Svoljšak.

V Marijini skupini je vedno polno smeha in dobre volje. 
Na sliki praznujejo 16-letnico delovanja.

na starih za samopomoč, ki smo ji dodali 
še ime Šmarnice. 

Zaposlena sem še na Centru za socialno 
delo Škofja Loka. Tu se že vrsto let ukvar-
jam s problematiko starih ljudi. Moram po-
udariti, da rada opravljam svoje delo, da 
so mi starejši ljudje še posebej pri »srcu« 
in, da me to delo bogati. Profesor Blaž 
Mesec je na podelitvi diplom rekel, da so-
cialni delavci delajo »doktorate na podro-
čju medosebnih odnosov«. Popolnoma se 
strinjam z njim. 

V skupini stanovalci prihajajo, ostajajo, 
odhajajo za vedno… tako kot v življenju. 
Tudi samo dogajanje na skupini je čisto 
»življenjsko«, včasih bolj veselo, radostno, 
včasih tudi otožno, ostro… 

Bilo je veliko dogodkov, anekdot. Nikdar 
ne bom pozabila, kako so me stanovalke 
sprejele s petjem moje pesmi: «Sirota jaz 
okrog brodim…«. Zamujala sem srečanje, 
pa so se udeleženke srečanja domislile: 
»Če bomo zapele pesmico, bo pa Minka 
le prišla.«

Marija Demšar

Starejši so mi pri srcu

Že več kot 20 let, natančneje od 16.3.1993, 
prihajam v peto nadstropje vašega doma, 
kjer sodelujem v enournem druženju s 
stanovalci. To druženje se imenuje skupi-
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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

To sem jaz

V besedah mehak, pri delu trd. Star nemški

Nežo ter se preselila v Loko, kjer sva še 
zdaj, čeprav so mladenke našle svoje cilje 
v mestu, ki sva ga v njihovo dobro zapusti-
la pred triintridesetimi leti.

Ko sem rekla, da sem usodno povezana 
s Koroško, sem mislila na svojo sedemin-
devetdeset letno teto Vero, za katero skr-
bim že dve desetletji in ji tako poskušam 
vsaj malo povrniti, kar je dobrega storila 
za naju s sestro, potem pa še za najine 
otroke. Tega je res veliko. 

Od srede junija pa me tja priklepa  bolj ža-
lostna usoda. Sestra Marja, ki jo po pre-
davanjih poznate tudi stanovalci doma, je 
doživela hud izliv krvi v možgane in je že 
nekaj časa v slovenjgraškem Domu upo-
kojencev, prizadeta telesno in zgubljena v 
času. Najpogosteje se vrača v čase naji-
nega srečnega počitnikovanja pod Pohor-
jem, sprašuje za tetami in mamo, od katerih 
smo se že davno poslovili. Puščam jo tam, 
kjer se mi zdi najbolj srečna. Vsak drugi 
teden se tako vračam na Koroško, potem, 
ko moža v Loki preskrbim z nekaj krožniki 
župce in kakšnim zrezkom. Po telefonu ga 
usmerjam, ker se pogosto ne znajde.

Življenje gre naprej. To dokazujeta moja 
draga, podivjana in zlata vnuka Vid in Ja-
kob, ki imata vsaj v počitnicah azil pri naju.

Končno ima pa naše življenje vrednost, 
dokler smo še komu potrebni.  Zato mi, 
verjemite, še ni pretežko.

Lenka Bajželj

Rodila sem se sredi vojne vihre v Slovenj 
Gradcu, s katerim sem še danes usodno po-
vezana… Za Korošice še vedno velja, da so 
»fejst dečve, le, da  ne znajo reči NE«. To so 
me brez posebnega uspeha poskušali nau-
čiti v Mariboru, kamor se je mama z menoj 
in sestro Marjo preselila po smrti očeta in 
mlajše sestre Žive. Ker še zdaj težko rečem 
ne, sem na povabilo sosede in prijateljice 
Majde postala prostovoljka v vašem  Centru, 
tega bo  že deset let in ni mi žal.

Po ne posebno srečnih letih v štajerski 
prestolnici, kjer sem neskončno pogrešala 
svojo Koroško, očetov dom pod Pohorjem 
in drage tete,  pri katerih sem našla vedno 
več kot le drugi dom, počitnice in veliko, 
veliko ljubezni in žrtvovanja,  sem šolanje 
nadaljevala v Ljubljani.

Univerzo sem končala  in se zaposlila, 
kje drugje, kot v slovenjgraški Umetnostni 
galeriji. Ko sem se poročila z Ljubljanča-
nom,  sva se za osem let ustalila v Ljublja-
ni in pridelala tri dekleta: Barbaro, Uršo in 
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PREDSTAVI SE

Ni važna žlica, ampak človek, ki jo zajema. Ruski

Doma si tam, kjer se dobro počutiš

Od letošnjega maja živim tu v Centru. Že 
takoj na začetku vam lahko povem, da 
sem  izredno zadovoljna. Narediti ta korak, 
se odločiti za odhod v dom, je v meni zorel 
kar nekaj časa. Najprej sem to misel za-
vračala, potem počasi začela o tem resno 
razmišljati. A življenje samo in nemoč ob 
bolezni, ki me zaznamuje že celo življenje, 
te v nekem trenutku postavi pred dejstvo, 
pred odločitev. Ko so me poklicali, nisem 
niti za trenutek oklevala, zavedala sem se, 
da bo to zame dobra odločitev. Bila sem 
pripravljena, pomirjena sama s seboj in se 
tega tudi resnično veselila.

Zdi se mi, da sem v teh mesecih posta-
la drug človek. Sprememba je velika, v 
vsem pozitivna. Doma sem sicer še zmo-
gla sama in se kljub velikim naporom tru-
dila, a postajalo je vedno težje. Že en sam 
pregled, organizacija obiska zdravnika, mi 
je pobral veliko energije. Samostojnost mi 
veliko pomeni, a tu sem le bolj razbreme-

njena, več časa lahko posvetim sebi in tudi 
težave, ki me pestijo zaradi bolezni, so za-
radi tega bolj sprejemljive. Sprejeli ste me 
tudi vi, ki tu živite, doma razumevanja ve-
likokrat ni bilo.

Verjetno vas veliko še ni slišalo za redko, 
dedno kožno bolezen, imenovano bulozna 
epidermoliza, pri kateri nam za zdaj zdrav-
niki še ne znajo pomagati. Naša koža je 
tako krhka in ranljiva kot metuljeva krila 
in že običajen dotik nam lahko povzroči 
nov mehur, rano in novo bolečino. Zato 
je oskrba zelo zahtevna, rane so povsod, 
tudi v ustih, kar nam povzroča težave s 
požiranjem. Z leti se zaradi brazgotinjenja 
ran pojavijo tudi zarastline na rokah in no-
gah, in te postanejo povsem nefunkcional-
ne. Pa je to samo peščica težav.

Velikokrat bolj kot rane bolijo pogledi ljudi, 
ki nas pomilujejo in se tudi zgražajo, ne-
kateri pomislijo celo, da je bolezen preno-
sljiva, kar ni res in je tudi nemogoče. To 
potrjuje tudi podatek, da smo v Sloveniji 
samo štirje s to diagnozo. Na videz smo 
res drugačni, a imamo enake želje in pri-
čakovanja kot vsi »normalni« ljudje. 

Tudi zato smo se v letu 2005 bolniki, sku-
paj s svojci, povezali v društvo Debra, v 
katerem lahko izmenjujemo izkušnje, se 
obveščamo o novostih zdravljenja, drug 
drugemu pomagamo in smo si predvsem 
v oporo.

To oporo sem našla zdaj tudi tu, v Centru. 
Neizmerno sem hvaležna vsem tistim, ki 

Kljub težavam, s katerimi se srečujem že vse svoje življe-
nje, se trudim ohranjati dobro voljo in biti pozitivna. To 
energijo velikokrat najdem v naravi, v rožah, ki jih imam 
neizmerno rada.
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so odločali o mojem sprejemu. Zadovoljna 
sem in upam, da bo tako tudi ostalo. Moja 
največja želja je, da me vsi, ki tukaj živite 
ali delate, sprejmete takšno kot sem. Jaz 
sem dom že sprejela in kot vam pove že 
naslov – doma si tam, kjer se dobro po-
čutiš.

Anica Ušeničnik

Zvest posel je malokdaj službe prosil. Slovenski

KAJ POTREBUJETE ZA SPREJEM v institucionalno varstvo?

Za sprejem, za katerega se dogovarjate v socialni službi, je potrebno vložiti nasle-
dnje dokumente:

 - prošnja za sprejem v institucionalno varstvo
 - zdravniško mnenje
 - izjava zavezanca za plačilo
 - pooblastilo oz. odločba o skrbništvu

Po oddaji vloge steče postopek za izvajanje institucionalnega varstva, priprava na 
sprejem, namestitev, kasnejšo morebitno premestitev ali odpust.

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev.

Ob sprejemu novega stanovalca se sklene dogovor, kjer so urejena bistvena vpra-
šanja glede izvajanja storitve (vrsta oskrbe, začetek izvajanja, obseg in cena sto-
ritve, osebe, ki bodo plačevale, pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti 
dogovora). Namesto uporabnika lahko dogovor podpiše zakoniti zastopnik oz. 
skrbnik.

Vlogo oziroma prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo najdete na naši spletni 
strani (v rubriki Dokumenti), na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 
(www.ssz-slo.si) ali kontaktirate socialno službo na tel. 04 62 07 204.
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Kdor se boji zmočiti, ne bo ujel postrvi. Španski

Mozaik

Mozaik na steni avle, iz katerega izhaja 
tudi naš predstavitveni material (vizitke, 
zgibanke, brošure), predstavlja mesto Ško-
fja Loka in njegove obrti (kovaštvo, mesar-
stvo, pekarstvo,…). Da bi se zaščitili pred 
konkurenco, so se obrtniki v srednjeveški 
Loki povezovali v cehe že od srede 15. 
stoletja dalje. Zanimiva cehovska zbirka je 
na ogled v Škofjeloškem muzeju, nekate-
ri predmeti so pripravljeni tudi za slepe in 
slabovidne obiskovalce.

Ta izredno lep mozaik je del zgradbe že od 
vsega začetka, od leta 1979. Umetniško 
predlogo zanj je naredil akademski slikar 
Milan Bizovičar (r. 1927 – u. 2006, znan 
po ilustracijah Prežihovih Samorastnikov, 
Solzic, Jalnovih Bobrov), izvedbena dela 
pa priznani italijanski mozaičar Alfi o Tam-
bosso.

Vesela jesenska 

pesem

Sreča v meni se budi,
pospremi me v brezskrbne, jasne dni.

Ne verjamem, da se med nami pojavi dež 
meglen,

a vem, da se nam vztrajno bliža jesen.

Listje pod nogami bo pošumevalo,
ko po travnikih se bo stopalo,

trte bodo marsikje bogato rodile,
povsod bodo ubrano zazvenele pesmi mile.

Če sonce zemljo bo ogrelo,
vriskalo bo srce veselo,

tudi v jeseni naj se v naravi duh, telo krepi,
na soncu naj se mi um zbistri.

Nataša Mihevc
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Ne meči v gospodarja majhnih kamnov, on ti lahko vrne z velikimi! Danski

Križna Gora 

Zjutraj, 5. septembra, sem se odpravil na 
telovadbo. Med potjo v 4. nadstropje me je 
ustavila delovna terapevtka Romana in mi 
ponudila ogled Križne Gore. Z veseljem 
sem povabilo sprejel in se dogovoril, da se 
po telovadbi dobimo v recepciji. 

Kasneje smo se tam vsi zbrali, posedli 
v dva avtomobila in se odpeljali iz Stare 
Loke, po vijugasti cesti proti Križni Gori. 
Ustavili smo se na parkirišču pred gostil-
no, Romana in Denis pa sta nam pomaga-
li, da smo lahko izstopili. 

Zunanji prostor za goste je bil neverjeten – 
okrašen z raznim cvetjem, izredno lep. Za 
spomin smo se seveda takoj slikali, nato 
pa posedli za mize, naročili kavo in druge 
priboljške, kar smo želeli. Ob tem smo se 
pomenili o raznih stvareh.

Razgled na dolino Škofjeloškega, Kranj-
skega in Ljubljanskega področja je bil res 
lep.

Potem smo šli še na ogled cerkve Sv. Kri-
ža in naprej do lovske koče. Tam sem se 
spomnil partizanskih srečanj za prvi maj, 
ki sva jih z ženo obiskovala vsako leto.

Po ogledu smo se odpravili nazaj v doli-
no, v Staro Loko, v Center, kjer je zdaj, na 
stara leta, naš zadnji dom. Delovnima te-
rapevtkama in vodstvu se iskreno zahva-
ljujem za ta lep izlet.

Filip Rant
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SLUŽBE IN ZAPOSLENI Centra slepih, 
slabovidnih in starejših Škofj a Loka

Strokovne službe

SOCIALNA SLUŽBA

Socialno delo izhaja iz potreb in zmožnosti posameznega stanovalca. Na področju soci-
alnega dela svoja prizadevanja usmerjamo k temu, da za vsakega stanovalca poiščemo 
želeno in hkrati potrebno obliko bivanja.

Tako je ena od pomembnejših strokovnih nalog prav ta, da upoštevamo posameznika kot 
edinstveno osebnost ter ravnamo z njim spoštljivo in na ta način prispevamo k omilitvi 
stiske in negotovosti, ki jo s seboj prinaša odločitev o vključitvi v institucionalno varstvo.

Pri svojem delu se socialna služba opira na metode socialnega dela, in sicer:

 - svetovanje;
 - vodenje;
 - zastopanje;
 - socialna oskrba;
 - individualna in skupinska obravnava;
 - reševanje težav, konfl iktov.

Vnaprej pojeden kruh delavca poleni. Nemški

Avtorica Velma Wallis je bila rojena leta 
1960 na Aljaski. Trdo življenje, s katerim 
se je spoprijemala že od rane mladosti, 
jo je izklesalo, utrdilo in izoblikovalo trdno 
željo po pisanju. Rada je poslušala staro 
legendo, ki so si jo Indijanci na Aljaski pri-
povedovali iz roda v rod in se odločila, da 
jo zapiše.

Legenda pripoveduje o dveh ostarelih žen-
skah, ki ju je njihov rod pustil same sredi 
mrzle pokrajine. Ker sta bili stari in bolni, 
sta jim bili samo v breme. V trdem, krutem 
boju za življenje, med Eskimi ni prostora 
za ostarele in slabotne. To so njihovi ne-
napisani zakoni. Legenda govori o nemoči 

ALJAŠKA LEGENDA O IZDAJSTVU, POGUMU IN PREŽIVETJU

 Socialna delavka Marjana v družbi stanovalk Šubic 
Ljudmile (levo) in Knifi c Alojzije (desno).
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in moči, o vdaji in boju, o ločenosti in po-
vezanosti.

Rod nomadov, ki so pripadali ljudstvom ob 
severnem tečaju na Aljaski, se je na pragu 
zime znašel pred dejstvom, da ne bo pre-
živel, če ne krene na dolgo pot za hrano. 
Pestila jih je huda lakota. V rodu sta živeli 
tudi starki. Zaradi starosti sta bili deležni 
pomoči mlajših: moški so jima postavljali 
zavetišča in nosili vodo ter drva, ženske 
so od tabora do tabora vlekle njuno pre-
moženje. Starki sta jima v zameno strojili 
kože. Kazila pa ju je napaka, ki je pri starih 
ljudeh pogosta: nenehno sta se pritoževa-
li. Bili sta sitni in drugim v breme.

Lakota je bila vedno hujša, vreme slabo in 
rod je čakala dolga in naporna pot. Svet 
starešin je sklenil, da bodo pot nadaljeva-
li brez obeh stark. Odločitvi se ni uprl nih-
če v rodu, niti njuni sorodniki ne; poznali 
so nevarnost, da bi bili v tem primeru tudi 
sami obsojeni, da ostanejo z njima. Tudi hči 
in vnuk ene od stark sta ostala tiho, toda 
medtem ko so odhajali naprej, je hči (osra-
močena zaradi ravnanja rodu in zaradi svo-
jega lastnega odnosa do matere) starkama 
skrivaj podarila sveženj jermenov iz losove 
kože, vnuk pa je prav tako skrivoma, visoko 
v krošnjo mlade košate jelke, zasadil sekiro 
iz naostrenih živalskih kosti. 

Starki, stari osemdeset in petinosemdeset 
let, sta ostali sami v divji polarni zimi. Raz-
očaranje in obup se jima je spremenil v 
jezo, ta pa v odločitev, ki jo je Sa izrazila z 
besedami: »Če sva že pred smrtjo, prijate-
ljica moja, preden umreva, poskusiva, ne 
vdajva se sede!«

In pričeli sta z vztrajnim delom. Kljub tež-
kim razmeram sta si poiskali primerno in 
dovolj varno bivališče, ki sta ga uredili. Z 
nastavljanjem pasti sta si zagotovili dovolj 
hrane za preživetje. Kljub temu, da sta 
imeli dovolj hrane, nista prenehali z delom. 
Lovili sta in spravljali hrano. Med seboj sta 
se zelo zbližali in počasi spoznavali, koliko 
moči je še v njima. Pogosto sta mislili na 
svoj rod, vendar nikoli s sovraštvom.  

Neprestano sta delali in spravljali posuše-
no hrano, kakor bi globoko v sebi čutili, da 
jo bosta še potrebovali. In res sta jo. Ljudje 
njunega rodu, ki so zaman iskali ugodno 
lovišče, so se vrnili sestradani in na koncu 
z močmi. Poglavar in drugi člani rodu so 
veliko mislili nanju. Pekla jih je vest. Ko so 
se vrnili, so ugotovili, da sta starki prežive-
li. Počasi in previdno so vzpostavljali stike 
in ponovno zaupanje. 

Sama legenda nam posreduje kar nekaj 
sporočil o starosti, načinu doživljanja le- te 
in o pomenu starih ljudi za celotno družbo. 

Prvo sporočilo je vsekakor »ne smili se 
samemu sebi«. Ta ne pomeni, da naj člo-
vek ne bi bil ranljiv in naj ne bi kdaj poto-
žil o svojih stiskah. Nikakor ne. Povedati 
želi le to, da v tem ni dobro pretiravati in 
na ta način iskati človeško pozornost ali 
usmiljenje. Življenje obeh stark je pokaza-
lo, da sta bili dejansko veliko bolj močni in 
zmožni, kakor sta se kazali pred rodom. 
Nevede sta svoja leta izkoristili za to, da 
sta želi pomilovanje drugih in jih tako silili 
v delo zanju. V skrajni stiski so ju zaradi 
tega tudi zapustili.

Čigar kruh jem, tega pesem pojem. Nemški
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Drugo sporočilo govori o pomenu nepo-
korščine. Vnuk in hči sta starkama pustila 
orožje in orodje, ki bi ga tudi sama nujno 
potrebovala za preživetje. Toda s tem sta 
omogočila preživetje starkama in posle-
dično tudi celotnemu rodu. 

Tretje sporočilo govori o pomembnosti 
dela. Čeprav delamo zgolj zaradi dela, so 
njegovi rezultati vedno nekomu v korist. 
Morda ne tistemu, ki ustvarja, vendar to ni 
pomembno. Odločilnega pomena je spo-
znanje, da ima delo za človeka »terapev-
tske učinke«.

Četrto sporočilo je v bistvu spoznanje, da 
smo medsebojno odvisni in da drug brez 
drugega ne moremo. Vsakdo med nami je 
izjemno pomemben. Starki sta kljub temu, 
da sta bili zapuščeni kot »neuporabni čla-
nici«, rešili rod in s tem tudi sebe. Tako je 
krog medsebojne odvisnosti sklenjen.

Peto sporočilo nosi v sebi pomembnost 
odpuščanja. Vedno kadar nas življenje 

sooči z odnosi, ko se moramo odločiti med 
zamero in odpuščanjem, nam je v roke 
položena velika moč. Takrat  imamo mo-
žnost izbrati ali bomo v sebi nosili zamero, 
ki se bo slej ko prej obrnila proti nam, ali 
pa bomo odpuščali, s čimer pridobivamo 
na moči in zdravju.

Legenda o ženicah je postavljena v pov-
sem drugačno okolje in način življenja, a 
težave s katerimi sta se starki srečali, po-
zna tudi današnja družba in te niso prav 
nič manjše. Osamljenost, odtujenost, za-
postavljenost, nemoč, odrinjenost,  izloči-
tev, občutek nekoristnosti… vse to vodi v 
negativna občutja ter splošno nezadovolj-
stvo z življenjem. A nekaj velja – starost si-
cer vedno poteka v nekem prostorskem in 
družbenem kontekstu, a za kakovostno in 
uspešno starost se je potrebno prizadevati 
tudi na individualni ravni. Če se bomo s 
spremembami spoprijeli z življenjsko voljo 
in optimizmom, bo starostno obdobje za-
gotovo lepo doživetje.

Marjana Črešnik

Še božjega groba neče nikdo zastonj čuvati. Slovenski

INTERNA PREDAVANJA, ki so v tem letu potekala za zaposlene

 - Bolnišnične okužbe - razkuževanje
 - Mrsa, ESBL
 - Napake v zdravstveni negi
 - Cepljenje proti gripi
 - Antidekubitusne blazine
 - Delavnica uporabe zaščitnih sredstev
 - Preležanine
 - Inkontinentni pripomočki
 - Diabetično stopalo

 - Standard bolečine
 - Bolnišnične okužbe – delavnica
 - Uporaba defi brilatorja in kisikovih  

jeklenk – delavnica
 - Kultura obnašanja do stanovalcev
 - Obvladovanje nalezljivih bolezni v CSS
 - Varno delovno okolje
 - Individualni plan oskrbe inkontinentnih
 - Ločevanje odpadkov
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SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Zdravstveno negovalna služba izvaja aktivnosti zdravstvene nege in storitve oskrbe. Ak-
tivnosti zdravstvene nege, ki jih v našem Centru izvajamo, so:

 - stanovalcem omogočamo njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih ak-
tivnosti ali

 - jim nudimo pomoč pri izvajanju teh aktivnosti;
 - krepimo ali ohranjamo njihovo zdravje;
 - negujemo bolne in umirajoče;
 - sodelujemo v procesu zdravljenja in rehabilitacije;
 - sodelujemo s svojci stanovalcev.

Delo temelji na sodobnih metodah s poudarkom na individualnosti in avtonomnosti sta-
novalca. Kot edini socialno varstveni zavod v Sloveniji posebno pozornost namenjamo 
slepim in slabovidnim stanovalcem.

V Centru so oddelki razporejeni v petih nadstropjih (negovalni, polnegovalni in oddelki kjer 
so stanovalci z različnimi potrebami glede oskrbe, kot tudi zdravstvene nege). Oddelek 
Mozaik, to je oddelek s povečano pozornostjo, pa je namenjen stanovalcem z demenco.

Poleg redno zaposlenega osebja, ki skrbi za čim boljše počutje in zdravstveno stanje sta-
novalcev, redno tedensko prihajajo v Center tudi zunanji strokovni sodelavci – zdravniki: 
psihiater, fi ziater ali internist. 

Kdor ne dela v vročini, strada v mrazu. Angleški

Medicinska sestra vodja tima

 - vodi, organizira in nadzira delo zdra-
vstveno negovalnega osebja,

 - izvaja zahtevnejšo strokovno nego in 
medicinsko pomoč uporabnikom ter sa-
mostojno ukrepa v okviru svoje strokov-
ne usposobljenosti,

 - ureja zdravstveno dokumentacijo ob 
sprejemu, odpustu, preselitvi in smrti 
stanovalca,

 - sodeluje pri sestavi jedilnikov, ureja in 
spremlja diete,

 - vodi predpisano medicinsko dokumen-
tacijo in evidenco storitev ter skrbi za 
računalniško obdelavo podatkov,

 - vodi dokumentacijo po PZN (proces 
zdravstvene nege), načrtuje zdravstve-
no nego in je nosilec procesne metode 
dela zdravstvene nege in oskrbe, skrbi 
za dosledno izvajanje nalog po POBU 
(Program preprečevanja in obvladova-
nja bolnišničnih okužb).
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Srednja medicinska sestra

sodeluje pri izvajanju ter izvaja zahtevna 
in najzahtevnejša dela ter naloge zdra-
vstvene nege,

Vnaprej plačan boben ima slab glas. Francoski

 - nudi medicinsko pomoč, pripravlja in 
deli predpisano terapijo ter ureja pripo-
močke,

 - izvaja zdravstveno nego po navodilih 

KDO NE POZNA SESTRE KSENIJE! 

Skromna, umirjena, pripravljena vedno po-
magati, s pravo besedo na pravem mestu 
potolaži človeka. Pred leti mi je sodelavka, 
ki je začela delati kot srednja sestra, deja-
la: »Veš, nekoč bi bila rada taka kot sestra 
Ksenija. Ima polno znanja, je prijazna, zna 
prisluhniti človeku!«

Ko sem dobila podatek, da je v Centru 
medicinska sestra z najdaljšim delovnim 
stažem, kar nisem mogla verjeti. Glede na 
njen mladostni videz, bi težko rekli, da je 
tukaj že od daljnega leta l979. Kljub temu, 

da je naredila šolo za sestro (pediatrična 
smer), rada dela s starostniki. Pravi, da ne 

zdravnika, vodje ZNO in medicinskih 
sester vodij tima, v skladu s strokovnimi 
smernicami,

 - izvaja in sodeluje pri zagotavljanju vseh 
osnovnih življenjskih aktivnosti stano-
valcev,

 - izvaja medicinsko tehnične posege, za 
katere je usposobljena intervenirati v 
zdravstveni negi in je v skladu s klasifi -
kacijo ter asistira zdravnikom, odvzema 
in pripravlja material za laboratorijske 
preiskave, meri vitalne funkcije in opa-
zuje bolnika,

 - razdeljuje hrano, izvaja hranjenje stano-
valcev in nadzira prehranjevanje stano-
valcev, 

 - čisti in sterilizira medicinske instrumente 
in pripravlja obvezilni material.
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bi zamenjala službe, kljub temu, da je če-
dalje bolj naporna.

Kako se spominjaš, svojih prvih delov-
nih dni v CSS?

Takrat smo bile na novo sprejete tri de-
lavke (negovalka, sobarica in jaz). Spre-
jem je bil zelo lep, po pogovoru so nam 
skuhali kavo, nas postregli ter razkazali 
dom. Spominjam se tudi sestre Pavline, ki 
je bila že zaposlena tukaj (sestra Pavlina 
je pred leti že šla v zaslužen pokoj, vendar 
se jo še vedno radi spominjamo). 

Spominjam se tudi tega, da so nam takrat 
v srednji šoli zabičali, da morajo sestre 
obvezno nositi čepico na glavi. Kot mlada 
sestra sem se tega strogo držala. Vendar 
pa sem bila edina, ki je nosila to čepico. 

Tvoji začetki segajo v leto 1979, ko je 
bil zgrajen nov dom oskrbovancev, ki 
je poleg slepih in slabovidnih spreje-
mal tudi starostnike. Kaj lahko poveš 
o tem?

Takrat je bila bilo vse novo, nova zgrad-
ba, pohištvo, itd. Na začetku je bila večina 
stanovalcev slepih in slabovidnih. Dom se 
je počasi polnil, tudi obiskovalcev, v pri-
merjavi z danes, ni bilo veliko. Osebja je 
bilo tudi manj. Vsi pa smo delali vse.  Na 
začetku so tukaj delale še nune, ki so bile 
medicinske sestre in negovalke. Zdravni-
ca je hodila samo enkrat tedensko. Imeli 
smo fi zioterapevta in eno višjo medicin-
sko sestro, ki je bila glavna sestra. Neko-
liko kasneje se nam je pridružila še de-
lovna terapevtka Romana. Seveda smo 
hodili na razna strokovna izobraževanja, 

da smo se naučili vsega, kar je bilo po-
trebno za kar najboljše delo s slepimi in 
starostniki. 

Spominjam se, da ni bilo kakšnih posebnih 
pripomočkov. Tako smo imeli samo nekaj 
toplomerjev za merjenje vročine, ki niso 
bili ušesni tako kot danes. Pa en navadni 
manometer za merjenje pritiska.

Moram pa poudariti, da smo se zmeraj 
trudili, da smo bili predvsem prijazni do 
stanovalcev. Če smo le mogli, smo si vzeli 
čas za ljudi, se z njimi pogovarjali in jim 
prisluhnili. Vse to ob današnjem tempu 
dela zelo pogrešam.

Kaj pa tvoja družina? Delovnik je bil in 
je še naporen. Triizmensko delo, pra-
zniki, vikendi. Kako to sprejemajo?

Moram reči, da se je mož navadil kuhati, 
kljub temu, da prej ni znal. Tako, da danes 
zelo rad kuha. Ko sta bili hčerki še majhni 
je tašča pazila nanju. Sčasoma sta se tudi 
onidve vključili v delo v družinskem življe-
nju. Temu smo se vsi prilagodili. Hčerki sta 
mi vedno polepšali dneve, v njuni družbi 
sem pozabila na vse težave.

Bolje je zaslužiti s slamo kot izgubiti z zlatom. Srbski
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Varuhinja II 

 - opravlja delo s stanovalci z demenco, 
skrbi za vzdrževanje in ohranjanje čim 
večje stopnje samostojnosti na vseh po-

S kupovanjem se učiš prodajati, z zaslužkom se učiš zapravljati. Italijanski

Judita in Špela (sedita, z leve) ter Refi ja in Barbara (sto-
jita, z leve) se vsak dan znova trudijo, da stanovalcem s 
tako zahtevno boleznijo, kot je demenca, pričarajo tre-
nutke, ki jim na obraz narišejo zadovoljstvo.

Toliko na kratko o sestri Kseniji. Verja-
mem, da bi lahko še veliko povedala. Ven-
dar sva ob najinem delu prav težko našli 
čas, da sva poklepetali o njenih začetkih. 

Za zaključek naj napišem, da je poklic me-
dicinskih sester in tudi bolničarjev težak. 
Pri delu se je potrebno veliko odpovedo-
vati, še več pa žrtvovati. Če želiš v tem 
poklicu uživati in biti zares dober, moraš 
imeti delo zelo rad. In sestra Ksenija je za-
gotovo ena izmed njih.

Uroška Uršič

Bolničar negovalec

nudi pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi 
stanovalcev, pomoč pri premikanju v 
prostoru in prevozih stanovalcev,

 - v procesu zdravstvene nege opravlja 
manj zahtevna dela s področja osebne 
nege, 

 - ureja neposredno okolje stanovalca, 
skupaj s stanovalcem, pomaga pri za-
dovoljevanju osebnih potreb (psihičnih 
in fi zičnih) stanovalcev, pripravlja sta-
novalce za hranjenje, razdeljuje hrano, 
hrani in ureja stanovalce po hranjenju,

 - opazuje bolnika in poroča zdravstvenem 
osebju o zapaženih stanjih stanovalcev 
in njihovih spremembah, vodi evidenco 
o opravljenem delu,

 - čisti in razkužuje opremo in tehnične pri-
pomočke za nego stanovalcev.

Danijel Bučič je eden izmed sedmih moških, ki so redno 
zaposleni v Centru.
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 - prevzema in razdeljuje osebno perilo in 
pripomočke za osebno nego stanoval-
cev,

 - nudi pomoč strokovnim službam po svo-
jih zmožnostih in strokovnosti.

Socialna oskrbovalka – spremljevalka 

Delo socialne oskrbovalke – spremljevalke 
je v prvi vrsti usmerjeno v delo s slepimi in 
slabovidnimi stanovalci, ki so nameščeni 
ne glede na starost (za starejše velja sta-
rost nad 65 let) v Centru. Prihajajo iz vse 
Slovenije, saj smo edini posebni zavod pri-
lagojen za slepe in slabovidne. 

Socialna oskrbovalka izvaja storitve pred-
vsem za slepe in slabovidne stanovalce, 
po določenem urniku in v skladu z dogo-
vori. Pomaga jim pri učenju in spoznava-
nju telefonov, mobitelov, ur, slušnih apara-
tov, glasbenih komponent, pa tudi denarja 
in oblačil. Na njihovo  željo napiše pisma, 
vizitke in kartice ter razdeli in prebere po-
što. Enkrat mesečno opravi za njih oz. z 
njimi plačilo storitev na uradih.

Dober delavec redko obogati. Angleški

Meta Jensterle ob spremstvu stanovalca Ivana Fifer in v 
družbi Darkota Fabčič.

Kata, Sandra, Draga, Dragica in Ankica so samo nekate-
re izmed strežnic, ki so si že zjutraj pred 7. uro, preden so 
šle vsaka svojemu delu naproti, vzele čas za fotografi ra-
nje (na sliki z leve).

dročjih stanovalčevega delovanja (nega, 
skrb za osebe, prosti čas, produktiv-
nost),

 - opravlja dela s področja zdravstvene 
nege in oskrbe,

 - opravlja delo v skupini: izvaja program 
skupinskih in individualnih aktivnosti 
za animiranje stanovalcev po navodi-
lih, vključuje stanovalce v vsakodnevna 
opravila glede na njihove sposobnosti in 
interes,

 - opravlja delo v zvezi z dostavo in ser-
viranjem hrane, hrani stanovalce in jih 
ureja po hranjenju.

Strežnica II 

 - redno čisti in vzdržuje prostore, prezra-
čuje prostore, prestilja postelje, skrbi za 
pranje posteljnega in osebnega perila 
stanovalcev in njegovo označitev,

 - opravlja dela v čajni kuhinji oddelka,
 - po potrebi pomaga stanovalcu pri manj-

ših osebnih opravilih (higieni),
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ZDRAVSTVENA NEGA  CSS V PRIHODNOSTI        

Konj, ki zasluži oves, ga malo dobi. Nemški

Potrebe in želje slepih in slabovidnih sta-
novalcev so specifi čne, zato je potrebna 
predvsem individualna pomoč. Sodeluje 
tudi pri domskih prireditvah, piknikih in iz-
letih. Sodeluje pri srečanjih Rdečega kri-
ža, spremlja stanovalce na občne zbore 
društva, sodeluje na medgeneracijskih 
srečanjih, idr.

Delo  je  namenjeno tudi stanovalcem, ki 
živijo na negovalnih in polnegovalnih od-
delkih oz. na oddelkih kjer stanovalci po-
trebujejo pomoč pri manjših osebnih opra-
vilih, pri vzpodbujanju in motiviranju za 
razne  aktivnosti.

Vsako prvo sredo v mesecu je socialna 
oskrbovalka prisotna tudi na sestanku z 
Medobčinskim društvom slepih in slabo-
vidnih Kranj, kjer obravnavajo aktualno 

problematiko in z zanimanjem prisluhnejo 
novostim, ki jih posredujejo predstavniki  
Društva. Sodeluje pri izvedbi volitev in re-
ferendumov po pošti. 

Delo socialne oskrbovalke je razgibano in 
nepredvidljivo, saj vsaka slepa ali slabo-
vidna oseba potrebuje drugačen pristop 
in vodenje. Delo s slepimi in slabovidnimi 
pomeni prilagojeno komunikacijo in oseb-
ni kontakt.  

Pri delu s slepimi in slabovidnimi stano-
valci je potrebno opravljati delo počasi in 
z veliko mero razumevanja in dodatnih 
ustnih informacij, da si lažje predstavljajo, 
kako in kje se gibljejo, razpoznavanje do-
ločenih predmetov in skrb za njihovo  čim 
večjo samostojnost. 

Dogajanja okoli zdravstvene nege, stro-
škov, kadrovanja v socialnih zavodih v slo-
venskem prostoru, niso nič kaj spodbudna. 
Zaradi zmanjševanja fi nanciranja progra-
ma zdravstvene nege s strani ZZZS, smo 
v Centru postavljeni pred velik izziv, kako 
v prihodnje izvajati zdravstveno nego v 
enakem obsegu in z enakim številom so-

delavcev kot do sedaj. Seveda se od nas 
pričakuje, da bomo vse storitve opravili 
in to kvalitetno ter v skladu s strokovnimi 
smernicami zdravstvene nege. 

Za enkrat svoje delo opravljamo kvalitetno, 
kar dokazujemo tudi z mesečnimi anali-
zami pokazateljev kvalitetne zdravstvene 
nege. Ker pa je zdravstvena nega dina-
mičen proces z veliko spremenljivkami, 
moramo pri svojem delu vzdrževati veliko 
mero pozornosti in nenehno nadgrajevati 
svoje strokovno znanje in delo. 

Zdravstveno negovalni problemi s katerimi 
se srečujemo, postajajo vse bolj bolnišnič-
ni in vse manj »domski«. Tako se nam po 
eni strani povečuje zahtevnost zdravstve-
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ne nege, po drugi strani pa nimamo pri-
znanih resursov, ne kadrovskih ne fi nanč-
nih, za izvajanje te zahtevne zdravstvene 
nege. Lahko rečem, da so Domovi že 
zdavnaj prerasli svoje okvire in postajajo 
vse bolj negovalne bolnišnice. 

Kaj bomo v prihodnje, je težko opredeliti.  
Velik poudarek, izobraževanje  in organi-
zacija dela, potekajo v formiranju  gospo-
dinjskih enot. To so enote znotraj Doma 
namenjene stanovalcem z demenco. De-
lujejo po principu gospodinjstev: stanoval-
ci so zbrani okoli gospodinje, ki za njih skr-
bi, skupaj pripravljajo obroke. Njihov dan 
zapolni z raznimi dogajanji, animacijami. 
Delo in animacije so  prilagojene stano-
valcem, njihovim fi zičnim in kognitivnim 
sposobnostim. Na podoben način delamo 
v CSS na Mozaiku. V prihodnje bomo or-
ganizirali gospodinjsko enoto tudi na sta-
novanjskem oddelku, v tretjem nadstropju.

Na negovalnih oddelkih bi želeli pri svojem 
delu uporabiti več tehnik Bazalne stimulaci-
je. V ta namen smo ugotavljali kaj lahko že 
sedaj, z malenkostnimi fi nančnimi vložki, 
spremenimo in nadgradimo. Osredotočili 
smo se na samo izvedbo kopanja stano-
valcev. Kopanje bo postalo stanovalcem 
bolj prijazno, prijetno in bo vzbudilo njihovo 
senzorno zaznavanje okolice in sebe. Pred-
viden začetek naj bi bil konec tega leta.

Velik izziv nam predstavlja uvedba Palia-
tivne oskrbe. Paliativna oskrba je področje 
oskrbe in nege umirajočih in njihovih svoj-
cev. Ker je v starostnem obdobju človeka 
smrt del življenja in tudi bolezni, bi bilo 
potrebno v tej smeri zagotoviti strokovno 

Delavčev zaslužek pride noter skozi vrata in gre ven skozi dimnik. Španski

delo tima in zaposlenih ter zagotoviti do-
stojanstvo človeka tudi v času umiranja. S 
tem bi zagotovili življenje/ umiranje  brez 
bolečin in brez neučinkovitega medicin-
skega zdravljenja ter nepotrebne diagno-
stike, ki izčrpanega človeka še dodatno 
iztroši. Predvsem pa je smisel Paliativne 
oskrbe de-tabuizacija smrti.

Paliativni tim, ki bo skrbel za samo izva-
janje, je še nepopoln, potrebujemo še iz-
obraževanje v tej smeri. Želimo prirediti 
in opremiti tudi bivalno sobo umirajočega, 
da se bo v sobi počutil udobno. Omogoči-
ti želimo tudi svojcem, da bi v poslednjih 
trenutkih lahko preživeli čas s svojimi naj-
dražjimi.

Glede na razpoložljiva fi nančna sredstva 
in glede na nujnost uvedbe Paliativne 
oskrbe, bomo skušali že konec tega leta 
postopoma uvajati posamezne elemente 
Paliativne oskrbe. Želimo si, da bi v letu 
2014 že imeli utečen Paliativni tim in tudi 
ustrezno opremljeno sobo, namenjeno 
umirajočim in njihovim svojcem.

Zavedamo se, da se s fi nančnimi težava-
mi ne srečujemo samo izvajalci zdravstve-
ne nege ampak tudi naši stanovalci in nji-
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hovi svojci. V prihodnje bo naše delovanje 
usmerjeno tudi v zagotavljanje oskrbe na 
domu in pa v dnevni center. V ta namen 
imamo visoko izobražen strokovni kader, 
ki lahko nudi uporabnikom na domu poleg 
osnovne nege tudi koordinacijo z zdravni-
kom, fi zioterapevtom, delovnim terapev-
tom. S strokovnim znanjem, ki ga imamo 
na področju dela z dementnim starostni-
kom, lahko v veliki meri pomagamo svoj-
cem na domu prepoznavati simptomatiko 
in učiti načine dela in skrbi za negovanje 
na domu. Svetovanje v zvezi s prehrano, 
urejanjem sladkorne bolezni, izbiro ustre-
znega inkontinenčnega pripomočka, skrbi 
za pravilen delovni ali medicinsko tehnič-

Kdor se preveč ozira za vetrom, ne bo sejal in sadil. Francoski

ni pripomoček, je prednost tako velikega 
tima in znanja, ki ga premoremo.

Vsekakor bo tudi v prihodnje naše delo 
in razvoj usmerjen na zagotavljanje zdra-
vstvene nege in oskrbe starostnikom ter 
slepim in slabovidnim, ki bodo našo po-
moč potrebovali tako ali drugače. Delo, 
ki ga bomo opravljali bo še naprej za nas 
izziv in potrditev o uspešnosti in zadovolj-
stvu naših uporabnikov in konec koncev 
nas samih. Ker samo delo, ki nas zadovo-
ljuje, govori o zgodbi z uspehom. Naj bo 
to popotnica naši zdravstveni negi v pri-
hodnje!

Irena Šućur 
Vodja zdravstvene nege in oskrbe

Delovna terapija, s pomočjo namenskih aktivnosti, omogoča ljudem z omejitvami ali okva-
rami kakovostno preživljanje vsakdana, seveda v okviru potreb, želja in zmožnosti stano-
valca, in sicer na:

 - področju skrbi zase;
 - področju treninga motoričnih komponent, nevromišičnih komponent in kognitivnih kom-

ponent;
 - področju prostega časa.

V Centru med letom potekajo različne prireditve, praznovanja, predstave, koncerti, sreča-
nja, skupine za samopomoč, izleti, sprehodi, bralne ure, poslušanje glasbe, zgodovinski 
krožek, in druge aktivnosti, med katerimi lahko stanovalci izberejo tiste, ki jih osebno za-
nimajo.

Delovni terapevt

 - ugotavlja funkcionalne in psihofi zične 
zmožnosti stanovalcev in pripravlja indi-
vidualne programe, načrtuje pripravo in 
izvajanje delovno terapevtskih storitev, 
strokovno spremlja in zagotavlja kvalite-

tno in racionalno izvedbo del in nalog s 
področja delovne terapije,

 - načrtuje in predlaga nabavo funkcional-
nih pripomočkov, pripravo terapevtskih 
sredstev in terapevtskih pripomočkov 
ter izbira ustrezne metode za delo s sta-
novalci,

SLUŽBA DELOVNE TERAPIJE
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 - izvaja funkcionalno delovno terapijo 
(protezni trening, aktivne funkcionalne 
vaje),

 - izvaja okupacijsko (zaposlitveno) delov-
no terapijo stanovalcev, ki obsega ak-
tivnosti za sproščanje napetosti, za po-
novno vzpostavljanje osebnih, socialnih 
in delovnih navad, za ohranjanje samo-
stojnosti in navajanje na odnose v življe-
nju v skupnosti, muzikoterapija, bibliote-
rapija, komunikacijske aktivnosti, plesne 
aktivnosti, rekreacijske aktivnosti,

 - izvaja usmerjene okupacijske aktivnosti, 
prilagojene specifi čnim strokovnim zah-
tevam starostnika, izvaja aktivnosti za 
ohranjanje stika stanovalca s sorodniki, 
prijatelji  ter drugimi družbenimi sredina-
mi.

JIN IN JANG delovne terapije

Kdor pozna dvojico jin in jang - srčiko kitaj-
skih znanosti in fi lozofi je - dopolnjujoči si 
nasprotji, ki skupaj tvorita celoto in sta ve-
dno v dinamičnem vzajemnem delovanju, 
mogoče pomisli tudi na naši nepogrešljivi 
sodelavki v delovni terapiji, Romano Ku-
mer in Denis Kamnar, ki ena brez druge 
ne moreta biti to, kar sta skupaj...

Prav gotovo ni nikogar v hiši, ki ju ne bi po-
znal. Karakterno povsem drugačni, a obe 
z velikim srcem predani svojemu delu. Mo-
goče ena na videz bolj glasna od druge, a 
obe izredno pronicljivi. Poznata vsak koti-
ček hiše in vse stanovalce. Velikokrat sta v 
skrbi, da stanovalcu olajšata gibanje in po-
večata njihove zmožnosti, pravi inovator-
ki. Njuno delo zahteva zelo širok spekter 

Ženski je družba moški, moškemu delo. Indijski 

različnih veščin in znanj, ki jih jima ne pri-
manjkuje, če pa že, sta odprti in pripravlje-
ni na novosti. Vedno sta v gibanju, včasih 
skorajda neulovljivi, a jima nikoli ni težko 
vzeti si čas in te vzpodbuditi s pravo bese-
do. Da ne govorimo o vseh prireditvah in 
aktivnostih, katerih glavni ustvarjalki sta… 
nas vse, ki smo opazovalci ali udeleženci, 
to navdihuje, bogati, velikokrat daje smisel 
dnevu. Mirno lahko rečemo, da brez njiju, 
brez njunega dela, naša hiša ne bi bila to 
kar je – dom s toplino in soncem…

Priložnost za to, da s svojimi besedami 
spregovorita o sebi in delu, ki je ne naza-
dnje tudi zelo zahtevno, bo v eni od nasle-
dnjih številk. Tokrat pa so nam na kratko, z 
nekaj besedami, svoj pogled nanju zaupali 
sodelavci in stanovalci.

ROMANA - zanesljiva, odgovorna, zna 
prisluhniti drugemu, umirjena, zelo dobro 
zna povzeti zadeve, izpeljati zaključke, 
postaviti prava vprašanja, zna bobu reči 
bob, zelo natančna, resna, ustrežljiva, zna 
ohraniti mirno kri, odkrita, odločna, marlji-
va, z nogami na realnih tleh...

Romana v družbi stanovalke Olge Kržišnik.
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SLUŽBA FIZIOTERAPIJE

Z izvajanjem fi zioterapije v Centru z različnimi metodami in postopki lajšamo bolečino 
ter izboljšujemo in ohranjamo telesne zmogljivosti stanovalcev. Cilj fi zioterapije je, da so 
stanovalci čim dlje samostojni. Izvajanje fi zioterapije posamezniku predpiše zdravnica ali 
zdravnica specialistka fi ziatrije. Delo poteka individualno in v skupinah. Obravnava je ce-
lostna in spodbuja stanovalca, da izkoristi svoje sposobnosti pri ohranjanju in izboljšanju 
mobilnosti.

Vaje zajemajo različna področja fi zioterapije in programe rehabilitacije. V Centru imamo 
sodobne aparate za izvajanje protibolečinske elektroterapije, ultrazvoka, magnetoterapije 
in termoterapije.

Nenehno izobraževanje nam zagotavlja sodobno in kakovostno delo s stanovalci.

Fizioterapevt

 - organizira, načrtuje, izvaja in vrednoti fi -
zioterapevtske storitve,

 - prilagaja delovno okolje in postopke po-
moči stanovalcem,

 - sodeluje z zdravnikom specialistom – fi -
ziatrom in lečečim zdravnikom, strokov-
no argumentira potek načrtovane fi ziote-
rapije in o spremembah zdravstvenega 
stanja poroča na timu,

 - izvaja individualno obravnavo: 

 - program rehabilitacije – izdelava indivi-
dualnega načrta rehabilitacije, izvajanje 
rehabilitacije po PNF konceptu, sklepni 
mobilizaciji in kinestetitki, program kura-
tive za obravnavo akutnega ali kronične-
ga stanja, vertikalizacijo – učenje pose-
danja, vstajanja in hoje,

 - izvaja skupinsko obravnavo, izvaja elek-
troterapijo, respiratorno fi zioterapijo,

 - svetuje pri nabavi ortopedskih pripo-
močkov in ortoz, jih prilagaja in uči nji-
hove uporabe.

DENIS - topla, sočutna, polna energije, 
umetniška duša, kreativna, odlična ani-
matorka, pobudnica, vedno dobre volje, 
razigrana, izžareva neverjetno energijo, 
prijazna, ljubiteljica morja in sonca, opti-
mistična, radovedna, družabna, spravi nas 
v smeh ...

Izkušnje so ena od stvari, ki jih ne moreš kupiti. Oscar Wilde 

Denis ob plesu s stanovalcem Tončijem Žerdin.
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PET MINUT ZA VADBO

V današnjem času in tempu, v katerem živimo, velikokrat nimamo časa za nobeno doda-
tno dejavnost ali aktivnost. Pa vendar si lahko vedno vzamemo pet minut časa, medtem 
ko sedimo za pisalno mizo in malo pomigamo. Izvajamo lahko preproste a učinkovite vaje, 
ki bodo poživile naše telo. Da je temu res tako, vam predstavljajo vaje naši zaposleni.

Najboljši tesar je tisti, za katerim ostaja najmanj oblancev. Nemški

ZVONKA: Roki damo za glavo, prste na-
slonimo na vrat, z vdihom damo komolce 
narazen, lopatici stisnemo skupaj, z izdi-
hom pa gremo s komolci skupaj. Pri tem 
pazimo, da z rokami ne potiskamo glave 
in vratu naprej.  

MIRJANA: Primemo se za rame, komolci 
so v višini ramen, z vdihom gremo s ko-
molci navzven in navzgor, z izdihom pa 
nadaljujemo gib navzdol in nazaj v začetni 
položaj (zakrožimo).

MARJANA: Sedimo vzravnano na stolu, 
noge so pokrčene pod kotom 90°. Zasuk v 
levo izvajamo tako, da leva roka ostane na 
naslonu stola oz. jo damo na stegno, med-
tem, ko z desno roko gremo čez levo roko 
in se poskušamo dotakniti stola. Istočasno 
pa se obrne v levo tudi trup in glava- po-
gledamo nazaj. 
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MAGI: Sedimo vzravnano 
na stolu, noge pokrčene 
pod kotom 90°. Z vdihom 
iztegnemo roki nad glavo, 
dlani sta obrnjeni druga 
proti drugi, z izdihom se na-
gnemo naprej, tako da se z 
rokami poskušamo dotakniti 
tal.

Bolje orati na globoko kot na široko. Indijski

PETRA: Sedimo vzravnano, noge so po-
krčene pod kotom 90°, roki imamo pokr-
čeni, prsti so usmerjeni proti bradi, noge 
so pokrčene, stopala so na tleh. Z izdihom 
iztegnemo roki naprej, pete dvignemo od 
tal.

BLAŽ: Sedimo vzravnano, noge so pokr-
čene  pod kotom 90°. Vstanemo iz stola in 
se dvignemo na prste.

ROMANA: in še za konec, stopnice ki so 
najboljša vadba za naše noge.

Pripravili:
Petra Pohleven in Magi Knežević
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Splošne in servisne službe

Če slabo začneš, gre slabo naprej. Nemški

SPLOŠNO KADROVSKA SLUŽBA 

Na kratko bom predstavila svoje delo, ki 
se je v letih od reorganizacije Centra krep-
ko spreminjalo in se še spreminja. Naj 
začnem z minusi, ki jih ob svojem delu 
opažam: to je  velika količina sprememb, 
ki nam jih v glavnem predpisuje država in 
v katerih se dobesedno izgubljamo in za-
radi katerih je tudi možnost za napake ve-
čja, poleg tega pa gre običajno še za spre-
membe na slabše; pa togost in 
dolgotrajnost postopkov, obilica papirolo-
gije, v zadnjem času pa še ukrepi, s kate-
rimi nas ne glede na smiselnost, enačijo z 
ostalimi javnimi uslužbenci, …

Poleg raznovrstnih administrativnih del, 
ki so nekatera vezana na roke in se tudi 
letno ponavljajo (poročila, plani, razpisi), 
spet drugič pa so odvisna od trenutnih ak-
tivnosti, mi je zelo zanimivo tudi kadrovsko 
delo, ki zajema: organizacijo in izvajanje 
zaposlitvenih postopkov (prijava potreb, 
sodelovanje na razgovorih, napotitev na 
zdravniške preglede, priprava pogodb, 

prijav v zavarovanje), vodenje evidenc, 
spremljanje nalog iz varstva pri delu, iz-
daja obvestil o letnem dopustu, priprava 
ocenjevalnih listov ipd.  Poleg tega tudi 
stalno sodelujemo na razpisih Zavoda za 
zaposlovanje (javna dela) ter s Centrom 
za socialno delo pri izvajanju splošno ko-
ristnega dela. 

In prav to zadnje mi je še poseben izziv, 
saj lahko ravno s pomočjo teh oblik sode-
lovanja, vsaj nekoliko kadrovsko okrepimo 
službe Centra, ki so drugače togo vezane 
na normative s katerimi se določa števi-
lo zaposlenih. S pomočjo kandidatov, ki k 
nam prihajajo za krajša ali daljša obdobja, 
tako vsaj nekoliko olajšamo delo zaposle-
nim, našim stanovalcem pa lahko nudimo 
nekaj več.

Naj ob tem omenim še odzive kandida-
tov, katerih velika večina je zelo pozitivno 
presenečena nad življenjem in delom v 
našem domu, saj prej običajno nimajo iz-
kušenj s tem področjem dela. Kljub more-
bitnim zadržkom in predsodkom ob priho-
du, je večina zelo zadovoljna z delom, ki 
ga opravlja, saj vzljubijo naše stanovalce, 
delo z ljudmi pa jim – mogoče celo prvikrat 
v življenju, daje velik občutek koristnosti in 
zadovoljstva.

In če sem začela z minusi, bom končala s 
plusi: Po 10-ih letih dela v proizvodnji or-
ganizaciji in zdaj po 15-ih letih v Centru, 
lahko še vedno potrdim, da se delo v taki 
ustanovi, kot je naša, bistveno razlikuje. 
Kljub temu, da opravljam pretežno admi-



Št. 50  -  September 2013

30

MED NAMI

nistrativno delo, imam vseeno velikokrat 
priložnost, da preživim nekaj časa tudi z 
našimi stanovalci. In prav to mi pomeni 
največ, saj mi osmisli delovni dan, sodelo-

Stopnice začneš pometati zgoraj. Romunski

vanje pri raznih dogodkih in prireditvah pa 
me še za dolgo napolni z zadovoljstvom in 
dobrim občutkom pripadnosti »naši veliki 
družini«.

Zvonka Mur
RECEPCIJA

Na Natašo, Branko ali Martino se lahko 
obrnete, kadar potrebujete kakršnekoli infor-
macije o dejavnostih ter storitvah znotraj 
Centra ali izven njega. Skušale vam bodo 
pomagati, oziroma vas bodo usmerile na 
službe ali oddelke, kjer boste prejeli odgovo-
re na vaša vprašanja.

V recepciji lahko kupite tudi žetone za tople 
napitke, si izposodite različne revije, sporo-
čate potrebe po popravilih, dvignete dnevno 

pošto in časopise ter javljate svojo odsotnost. Na željo vam v primeru odsotnosti shranijo 
ključe, sprejemajo pa tudi različna sporočila in naročila, ki jih za vas posredujejo naprej.

POTREBUJEM DEKLICO ZA VSE!

Ne boste verjeli, a v začetku septembra 
sem imela obletnico – že polnih petnajst 
let je preteklo, kar sem prišla v Center. 
Kdo bi si mislil. Ta moj prihod je povezan z 
zanimivo anekdoto.

Kot brezposelna (potem, ko je zakon po-
novno spremenil delo v programu javnih 
del in so me dobesedno čez noč, v sredi-
ni delovnega tedna, »odrezali« kot spre-
mljevalko otroku v OŠ), sem bila nekaj 
mesecev prijavljena na Zavodu za zapo-
slovanje. Zjutraj, okrog devete, je poštar 
prinesel pismo – vabilo na razgovor. Do-
bra novica. Le, da ko sem pogledala da-
tum in uro sprva nisem vedela, če berem 
prav. Razgovor je bil prav na ta dan, ko 

sem pošto prejela, ob 8. uri zjutraj. Ta ura 
pa je že zdavnaj minila! Hitro na telefon, 
poklicala sem na kontaktno številko, po-
vedala kaj se je zgodilo in ženski glas na 
drugi strani mi je rekel, da naj pridem v 
roku pol ure.

To je bil čas, ko je pod imenom CSS Ško-
fja Loka delovala šola, delavnice in dom. 
Takratna uprava je bila nad današnjim 
invalidskim podjetjem. Dolg hodnik, šte-
vilna vrata. O organizaciji nisem vedela 
popolnoma nič. Sprejela sta me ženska in 
moški, takratna vodja doma Ludvik Ber-
nik in kadrovnica Zvonka Hočevar. Sede-
la je za veliko mizo nasproti mene, on pa 
se je sprehajal levo in desno po prostoru. 
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Poleg neštetih vprašanj se najbolj spomi-
njam njegovega kriljenja z rokami, ob tem, 
ko je glasno in odločno govoril kaj priča-
kuje od osebe, ki jo želijo zaposliti… »…
potrebujem osebo, ki bo vsestranska, ki 
se bo znala obrniti, bo pripravljena delati, 
se učiti, ki zna komunicirati … potrebujem 
deklico za vse…«. Te besede mi še danes 
odzvanjajo v glavi. Sama pri sebi sem si 
sicer mislila, da sem »oplela«, razgovor se 
mi je zdel grozen, a glej si no – že nasle-
dnji dan so me spet poklicali. Dobila sem 
službo, delo nastopila v septembru.

To je bilo v Centru popolnoma novo delov-
no mesto, ki je bilo povezano tudi s preno-
vo oz. dograditvijo prostorov, nove avle in 
jedilnice. Pred tem ste »na vratih« lahko 
srečali stanovalce (ki so dežurali izmenja-
je, na štiri ure), kasneje vojake, ki so takrat 
tu še civilno služili vojaški rok. Skozi vsa 
ta leta se je zamenjalo veliko obrazov… 
verjetno se spominjate Dragice, Cvetke, 
Janice, Laure, Jane, Branke, Ane… veliko 
jih je tu tudi dočakalo dan upokojitve.

Zelo pomembno pri začetku mojega dela 
je bilo Ludvikovo vodenje po celotni hiši. 
Vzel si je čas zame, me popeljal po vseh 
službah, mi predstavil vse oddelke, ose-
bje, spotoma sva govorila s stanovalci, mi 
povedal zgodovino, vpetost Centra v lokal-
no okolje… skratka, kot prva na vratih naj 
bi Center kot organizacijo poznala zelo do-
bro, znala usmerjati, informirati, hitro odre-
agirati… predstavljam namreč prvo osebo, 
ki je v stiku z nekom, ki k nam vstopi. 

Tudi kasneje mi je Ludvik dal kup nasvetov, 
ki jih sama vedno delim naprej, predvsem 

Kdor globoko orje, mora globoko gnojiti. Nemški

tistim, ki se na novo zaposlijo v recepciji: 
vsak trenutek se zavedaj, da se nahajaš 
v javnem in odprtem prostoru, spoštuj za-
sebnost… nauči se potegniti mejo v odno-
sih med sabo in stanovalci… vzpostaviš 
lahko odlične odnose, ampak vedi, da je 
to služba in ne prijatelji s katerimi greš na 
kavo… spoštuj zmožnosti stanovalcev in 
jih spodbujaj k ohranjanju le-teh…

Velikokrat se spomnim na Ludvika, žal ga 
ni več med nami. Čeprav je bil v svojih be-
sedah dostikrat glasen in odrezav, je bil 
izredno pošten in ljudski človek.

Tako se je vse začelo. Delovne naloge so 
se postopoma razvijale, recepcija je po-
stala, predvsem informacijsko, pomemben 
člen služb Centra… in sama sem dejan-
sko počasi postala »deklica za vse«, saj 
mi ni bilo težko poprijeti za nobeno delo.

Kmalu sem se prostovoljno kot voditelji-
ca vključila v skupine za samopomoč, po 
dobrem letu izhajanja internega časopisa 
Štirje letni časi prevzela delo glavne ure-
dnice, izvajala različne naloge za druge 
službe. Ob delu sem študirala na Fakulteti 
za socialno delo, tu opravila vsa prosto-
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voljna dela, kasneje pripravništvo (še ve-
dno me čaka strokovni izpit), vmes spravi-
la na svet dva nadobudna fantiča… in kot 
bi mignil je minilo petnajst let.

Delo z ljudmi je izredno zanimivo, ura hitro 
teče, na recepciji smo ves čas v središču 
dogajanja. Stik imamo praktično z vsemi: 
stanovalci, zaposlenimi in svojci ter drugi-
mi, ki vstopajo k nam. A kolikor je dina-

Hočeš bisere? Potopi se v morje! Kurd.

Nataša, Danica, Zora, Jožica, vodja kuhinje Zvonka (na 
sliki z leve) in tudi vse ostale, ki jih na sliki ni, nimajo lah-
kega dela, saj je delo v kuhinji naporno; zadovoljiti naše 
številne želje in okuse pa velikokrat še večji izziv. 

SLUŽBA PREHRANE 

mično, je velikokrat tud zelo naporno in 
izčrpava, saj smo (in ne so!) ljudje vedno 
bolj zahtevni, radi poudarjamo samo svoje 
pravice.

Vsekakor se v recepciji trudimo in se bomo 
še naprej, da pri nas dobite vse potrebne 
informacije in da vam po pogovoru z nami 
Center ostane v dobrem spominu.

Nataša Kalan

Poskrbimo tudi za hrano ob posebnih priložnostih, kot so božič, novo leto, velika noč… 
ko spečemo orehovo potico, pripravimo velikonočni zajtrk s pisanicami, suhim mesom 
in hrenom, poskrbimo za pustne krofe, piknik v poletnem času,… Ne pozabimo tudi na 
postne dni, kot je pepelnica in veliki petek, saj skušamo tudi  s prehrano pričarati občutek 
domačnosti.

Za to, da ponudimo raznovrstno, dobro, domačo in svežo hrano skupaj sodeluje 15 zapo-
slenih: dietne kuharice, pomočnice dietnega kuharja, natakarice servirke, ekonomka ter 
vodja kuhinje, ki skrbi, da delo in posamezne naloge nemoteno potekajo.

Ekonomka Andreja je zadolžena za nemoten potek dostave prehrambnih artiklov, potro-
šnega materiala, čistil, drobnega inventarja…

Služba prehrane je ena od pomembnih 
služb Centra, kajti vsakodnevno vpraša-
nje in pogled na jedilni list »kaj bomo pa 
danes dobrega jedli« ne gre prezreti...

V kuhinji Centra pripravljamo zajtrke, 
malice, kosila in večerje za stanovalce, 
zaposlene in tudi zunanje uporabnike, ki 
lahko kosila vzamejo domov (v lanskem 
letu je bilo 5520 kosil). V kuhinji se pripra-
vlja osnovno oziroma varovalno prehra-
no, iz katere so izpeljane tudi vse diete, 
oziroma prehranjevalni režim glede na 
zdravstveno stanje posameznih stano-
valcev. Dnevno pripravimo 1000 obrokov, 
delamo vse dni v tednu.
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Živila za kuhinjo se izbirajo preko javnih naročil za enoletno obdobje. Nabavljena živila 
se shranjujejo v ustreznih skladiščih, katere ekonom dnevno izdaja na podlagi zahtevkov 
vodje kuhinje, potrošni material pa ustreznim službam, ko ga potrebujejo.  Na podlagi 
zahtevkov se vodi evidenca materialnega poslovanja.

Mačka v rokavicah miši ne lovi. Slovenski 

Kot mlada punca je prišla v kuhinjo, ko je 
bil dom še v Strahlovem gradu. To je bila 
njena prva zaposlitev po končani Kmetij-
sko gostinski šoli. Pa se je v tistih prvih 
letih službe še šolala naprej in se izučila 
za kuharico. Ob 5. uri zjutraj je bila že na 
delovnem mestu (takrat so bili štedilniki na 
elektriko ali drva in je bilo treba najprej za-
kuriti, vse delo je bilo ročno), delala do 12. 
ure, potem pa naprej v šolo do večera. In 
ni ji žal. Delo opravlja rada.

V primerjavi z zdaj veliko institucijo, je bilo 
življenje v gradu popolnoma drugačno. 
Veliko manj ljudi je bilo in bili so ena veli-
ka družina. Povezanost s stanovalci je bila 
zelo velika, bolj domače je bilo. Tudi kar se 
tiče dela ni bila le »strogo za šporgertom«, 
ampak je pomagala pri serviranju hrane, 
tudi hranjenju, če je bilo potrebno… delo 
takrat ni bilo tako strogo opredeljeno na 
naloge, ampak so vsi delali vse. Če si zju-
traj zaspal, je pa prišel hišnik pod okno in 
te poklical, kot se je zgodilo njej…

Mimi, kot vedno skromna, je tudi tokrat re-
kla, da ji ni nikoli težko priti v službo. De-
lati je pač treba in se prilagoditi takšnim in 
drugačnim spremembam. Že vsa leta dela 
izmene, vikende, praznike, a pravi, da se 
človek navadi vsega in da so uspeli ta njen 
urnik uskladiti tudi z družinskim življenjem- 
so se pa naučili doma kuhati in opravljati 
druga dela, kar je pa tudi dobro.

Kalanovo Marijo ali Mimi, kot ji rečemo so-
delavci, že od nekdaj poznam kot nasme-
jano, vedro žensko, ki poleg tega, da bo 
novembra preteklo že 37 let odkar je zapo-
slena v kuhinji kot kuharica (je najdlje za-
poslena delavka v CSS), tu njenega dela 
še zdaleč ni konec.

Rodila je sedem otrok, danes je že babi-
ca štirim vnukom, pomaga tudi pri delu na 
kmetiji. Da je življenje trdo delo, na njej ni 
opaziti, čemur verjetno pripomore njena 
dobrovoljnost, nasmeh na obrazu, osebna 
urejenost in nasploh prijaznost, ki se ob 
pogovoru z njo takoj začuti. Pravi, da, če 
bodo izračuni pravi, bo drugo leto poleti že 
lahko uživala pokoj.

VEDNO NASMEJANA MIMI

Zaposlena z najdaljšim stažem v Centru



Št. 50  -  September 2013

34

MED NAMI

SPLOŠNO TEHNIČNA SLUŽBA

Kako predstaviti delo vzdrževanja (tehnič-
ne službe)? V nekaj stavkih bo to kar tež-
ko, saj tako kot v večini služb, tudi pri nas 
dan ni enak dnevu. Vsak dan se srečuje-
mo z novimi stvarmi, včasih že skoraj malo 
važno/ lažno verjamemo, da že »obvlada-
mo vse fi nte«, pa se spet pokvari kaj nove-
ga, pride čisto nepredvidljiva stvar in smo 
spet pred novimi izzivi…

Podobno kot naše stanovalce pestijo ra-
zne tegobe povezne s starostjo, tudi stav-
ba Centra zaradi svojih let, postaja vedno 
bolj nepredvidljiva, saj nam nudi obilo vsa-
kodnevnih presenečenj v obliki okvar, izli-
vov, prekinitev električnega toka in seveda 
tudi rednega vzdrževanja.

Pri tem nam je v veliko pomoč, da sode-
lavci vse te potrebe po popravilih redno 
javljate na recepcijo, kjer jih zapisujejo v 
za to pripravljene obrazce.  S tem nam po-
magate, da se lažje določi vrstni red dela 
glede na prioritete in nujnost posameznih 
popravil, obenem pa se lahko spremlja 
tudi ažurnost vzdrževanja ter porabo re-
zervnih delov. 

Poleg odprave vseh vrst okvar, izvajamo 
tudi notranji nadzor nad delom zunanjih iz-
vajalcev pri izvedbi investicij, skrbimo za 
izvajanje predpisanih kontrol in meritev, 
nabavo rezervnih delov, reševanja rekla-
macij, skrbimo za čiščenje in vzdrževanje 
okolice Centra, komunalne storitve, ipd. 
Stalno se tudi trudimo iskati razne izbolj-
šave in iščemo možnosti za zmanjševanje 
stroškov pri porabi vode, toplote in elek-
trike… Pri našem delu so nam v pomoč 
(včasih pa tudi v presenečenje nad izvir-
no iznajdljivostjo – kako kaj tudi »ne bi«) 
kandidati, ki pri nas opravljajo splošno ko-
ristno delo. 

Naša želja je, da bi tudi v prihodne nada-
ljevali z obnovami prostorov Centra, ter 
tako zaposlenim zagotavljali primerne po-
goje za delo, našim stanovalcem pa nudili 
prijetne in čim boljše nastanitvene pogoje.

Pralnica in šivalnica

V pralnici in šivalnice skrbimo, da je vse 
perilo oprano, zlikano in zašito. Dnevno 
operemo v povprečju od 350 do 650 kg 
perila, mesečno pa kar od 11 do 13 ton 
perila. Število pranj na dan (od 4 do 10 na 

Meta, Irena in Majda vedo kaj so to kupi perila.

Tri vrste napredka so važne: napredek v znanosti in tehnologiji, napredek v 
socializaciji človeka in duhovni napredek. Slednji je najpomembnejši. Albert Schweizer 
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Kdor v začetku ne misli, na koncu zdihuje. Istrski

en stroj) je odvisno od načina sortirane-
ga perila in količine perila. Da lahko delo 
poteka nemoteno in učinkovito, je zelo po-
membno pravilno sortiranje, za kar upo-
rabljamo posebne vreče, ki so glede na 
barve, namenjene vsaka svoji vrsti perila. 

Šivilja Irena poskrbi za urejenost garderobe.

Poleg skrbi za pranje, šivilja poskrbi tudi 
za označevanje osebnega perila ob spre-
jemu stanovalcev, krpanje oblačil in za 
razna popravila. Za potrebe Centra se 
šivajo tudi razni izdelki (pregrinjala, pripo-
močki za oddelke, prti,..). Šivilja označuje 
tudi delovne obleke zaposlenih in opravlja 
manjša popravila le-teh, označuje tudi ra-
zne krpe za oddelke, šiva vreče za uma-
zano perilo, skratka vrši vsa šiviljska dela 
za potrebe Centra. 

Milan Mur

Najstarejši med zaposlenimi, ko go-
vorimo o starosti, je Slobodan Mirče-
vski, eden od hišnikov- vzdrževalcev. 
Letos februarja je praznoval 60 let in, 
če se malo pošalimo, se bo ob upoko-
jitvi skoraj že lahko postavil v vrsto za 
sprejem v dom.

Slobodan v družbi stanovalk Anice Plemelj (levo) 
in Jožice Pavlič (desno).

Da to vendarle ni tako nenavadno, 
pove podatek, da je starostna meja 
za sprejem 65 let. Slobodan pravi, da 
se bo, če bo seveda držalo, upokojil 
v letu 2015, star že več kot 62 let. V 
Centru je zaposlen 28 let, pred tem je 
podobna dela opravljal v drugih, proi-
zvodnih organizacijah. 

A tu je delo vendarle nekoliko drugač-
no, saj si stalno v stiku z ljudmi, veli-
kokrat zaradi raznih popravil vstopaš 
v njihov intimni prostor, kar pa zahte-
va drugačen odnos in pristop. Slobo-
dan je z delom zadovoljen, a ko pride 
domov, prav tako ne zna biti pri miru, 
ves čas je v gibanju in kar naprej ne-
kaj ustvarja.

V CSS Škofja Loka smo v oktobru 
pričeli z gradbenimi deli - ADAPTACI-
JO GLAVNE KUHINJE. Vse stanoval-
ce, svojce in zaposlene prosimo za 
razumevanje ter pazljivost.
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Finančno računovodska služba 

Zaprt kljun ne ujame muhe. Španski

BLAŽ URBANC - Glavni v računovod-
stvu!!!!! Odgovoren za prilive in odlive 
denarja. Pregleduje kje se da kaj prihraniti 
in dobiti zelo dobre stvari, za razmeroma 
ugodne zneske. Spada med mlajšo gene-
racijo v Centru, in glede na to, da obvlada 
vse spretnosti moderne tehnologije (inter-
net, telefonija, dlančniki in računalniki), ga 
včasih težko dohajamo. Ima dober smisel 
za humor. Delo ima rad opravljeno 100 % 
in seveda takoj (še bolje včeraj). Nam je 
pa zelo dober sodelavec, ki zna tudi pri-
sluhniti. 

MIRJANA DVIZAC - Glavna za plače!!!!! 
Umirjeno dekle, z veliko znanja in sprošče-
no mladostjo. Da ne pozabimo, da je prišla 
šele pred kratkim in še nima inventarne 
tablice na hrbtu. Je razumevajoče dekle, 
s katero se v nadstropju zelo razumemo. 
Upam, da ima tako mnenje tudi ona o nas. 
Velikokrat nas nasmeji s kako dobro šalo 
in želimo, da ta njen elan in dobrovoljnost 
ne bosta nikoli upadli. Prav tako kot Blaž 
ima rada delo opravljeno profesionalno in 
si ne dopušča napak.

NEVENKA ŠKRAJNAR - Glavna za 
penzije!!!!! Deli pokojnine, obračunava 
oskrbnine in izstavlja račune. Stanovalci  k 
njej radi zahajajo – se razume, da ne toliko 
zaradi plačevanja računov, ampak zaradi 
njenih vedno na stežaj odprtih vrat… k njej 
se lahko zatečejo na pogovor, vedno jih 
bo sprejela in jim prisluhnila. Rada jih ima 
in tega so veseli. Z nasmehom zna raz-
veseliti tudi sodelavce, vedno odkrito in s 
skrbjo vpraša kako si. Med drugim poskrbi 
tudi za tiste drobne malenkosti-  že zjutraj 
te na mizi čaka šopek rož z njenega boga-
tega vrta.

Tako bi se lahko skopo predstavili v raču-
novodstvu. Imamo se lahko za tri muške-
tirje, s svojim smislom za številke in včasih 
tudi lastnim humorjem... saj veste, računo-
vodski delavci. Se pa trudimo in radi hodi-
mo v službo. Lepo nam je, ko nas zjutraj 
že na vhodu pričakajo prijetni obrazi naših 
stanovalcev in mislim, da ni nikogar med 
nami, ki bi dobrodošlico lahko prezrl. Ve-
sela sem dobrih sodelavcev in stanoval-
cev v domu. Polepšali so nam že veliko 
dni.

Nevenka Škrajnar

Z denarjem lahko kupimo najbolj 

izpopolnjenega robota, ki bo namesto 

nas opravljal delo, a toplino človeške 

roke nam ne bo nikoli nadomestil…
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Center je pri zaposlovanju vrste in števila 
kadra omejen z normativi Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje RS, ki so izdelani na 
podlagi izvajanja vrst zdravstvene nege in 
Pravilnika o standardih in normativih soci-
alno varstvenih storitev. Zaradi teh razlo-
gov v Centru aktivno iščemo še dodatne 
oblike zaposlovanja, ki so v celoti ali vsaj 
deloma fi nancirane s strani raznih institu-
cij ali programov. Primer takih oblik je za-
poslovanje preko razpisov Zavoda za za-
poslovanje (program javnih del, »zaposli.
me«, program uvajanja v delo, usposablja-
nje za delo), sofi nanciranje pripravništva 
ipd. 

Učni zavod

Center ima pridobljen naziv »Učni zavod« 
za izvajanje praktičnega pouka dijakov 
srednje strokovnega izobraževalnega pro-
grama tehnik zdravstvene nege in študen-
tov visokošolskega strokovnega študijske-
ga programa zdravstvena nega. Tako je v 
letu  2012 v Centru opravljalo delovno pra-
kso 39 dijakov, od tega 38 v Službi ZNO, v 
skupnem obsegu 6.296 ur. V glavni kuhinji 
pa je opravljala prakso kandidatka srednje 
gostinske šole, v skupnem obsegu 729 
ur  (za vse tri letnike skupaj). Glede na ši-
rok nabor šol in poklicnih skupin, ki želijo 
opravljati delovno prakso v naši ustanovi 
in glede na zadovoljstvo dijakov (saj izbira-
jo našo učno bazo večkrat tekom svojega 
študija), smo prepričani, da delamo kvali-
tetno in strokovno.

Kakor kdo jé, tako tudi dela. Nemški

Javna dela 

Center je tudi za leto 2013 kandidiral na 
javnem povabilu programa javnih del z na-
zivoma: »Družabništvo in spremljanje« ter 
»Pomoč in varstvo za invalide«. Za ta pro-
grama sta bila skladno z navodili razpisa 
pripravljena opisa del in nalog za udele-
žence javnih del. Center je zbral zadostno 
število točk in uspešno kandidiral ter dobil 
odobritev celotnega programa za 6 kandi-
datov po posameznih občinah in sicer: 2 
udeleženca iz Občine Škofja Loka in Kranj 
ter po en kandidat iz občin Železniki in Go-
renja vas – Poljane. Tekom leta je bil obja-
vljen še »Razpis javnih del II«, preko kate-
rega smo po odobritvi programa zaposlili 
še eno udeleženko iz občine Gorenja vas 
– Poljane.

Dodatne oblike zaposlovanja

Mateja, Mojca in Lucija (na sliki z leve) rade priskočijo na 
pomoč.
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Z zaposlitvijo javnih delavcev se razbre-
menjuje delo zaposlenih, obenem pa se 
predvsem slepim, slabovidnim in demen-
tnim stanovalcem omogoča boljšo kvali-
teto bivanja. S pomočjo zaposlenih preko 
javnih del smo tako v preteklih letih uspeli 
vzpostaviti novo obliko dela in skrbi za sta-
novalce z demenco, ki bivajo na različnih 
oddelkih in nadstropjih Centra. V okviru 
delovne terapije so tudi v lanskem letu de-
lovale posebne delavnice, katerih vodite-
ljice so bile javne delavke, ki so poskrbele 
predvsem za »organizacijo dneva« stano-
valcev. V skupinah, ki so se dnevno sreče-
vale po posameznih oddelkih Centra, so 
se  pogovarjali o preteklosti, brali članke 
in zgodbe, opravljali različne aktivnosti 
(petje, žoganje, telovadba, luščenje fi žola, 
igranje raznih enostavnih iger), skupaj so 
odhajali na sprehode, javna delavka jih je 
usmerjala in pospremila na zajtrk, kosilo, 
večerjo, skratka dodatno jim je bila zago-
tovljena posebna oblika dnevnega varstva 
in animacije, saj gre v večini za stanoval-
ce, ki so nastanjeni na bivalnih oddelkih 
in so še vedno sposobni samostojnega 
bivanja v Centru. Tako je tudi onemogoče-
no motenje ostalih stanovalcev, beganje, 
izgubljanje, skratka taka organizacija dela 
nam omogoča normalno izvajanje storitev 
in vseh ostalih aktivnosti v Centru.

Opravljanje splošno koristnega dela

V skladu z Zakonom o prekrških lahko 
pristojno sodišče storilcu prekrška plačilo 
globe nadomesti z opravo določene na-
loge v splošno korist ali v korist samou-
pravne lokalne skupnosti. Izvrševanje del 

Dobro in hitro redko hodita skupaj. Angleški

pripravi, vodi in nadzoruje Uprava RS za 
izvrševanje kazenskih sankcij v sodelova-
nju s pristojnim Centrom za socialno delo.

Center za socialno delo Škofja Loka, ki 
je tudi regijski koordinator izvajanja nado-
mestne kazni in ostalih ukrepov v splošno 
korist, je v letu 2012 v Center napotil 33 
oseb, ki jim je bilo s sklepom v postopku 
na okrožnem državnem tožilstvu nalože-
no, da opravijo v Centru splošno koristno 
delo. Skupno število ur, ki so jih opravili 
kandidati v letu 2012 je  4.016. 

Z napotenim kandidatom opravimo v Cen-
tru najprej razgovor, na podlagi katerega 
ocenimo njegove zmožnosti oziroma za-
interesiranost za delo ter mu predstavimo 
možnosti opravljanja splošno koristnega 
dela v različnih službah Centra (tehnična 
služba, kuhinja, pralnica, delo na oddelku 
Mozaik, pomoč v delovni terapiji ali fi zio-
terapiji). 

Napoteni kandidati so v letu  2012 opra-
vljali delo v tehnični službi - kot pomoč pri 
hišniških opravilih (urejanje okolice, ko-
šnja, beljenje, pomoč pri čiščenju prosto-
rov, barvanje, … ) ter kot pomoč v kuhinji 
(pomivanje posode, vzdrževanje čistoče) 
in v pralnici (pomoč pri likanju in zlaganju 
perila) ter kot družabniki na oddelku Mo-
zaik ali kot pomoč na fi zioterapiji in delovni 
terapiji. Večina kandidatov je delo opravila 
kvalitetno in odgovorno ter imela primeren 
odnos tako do stanovalcev kot tudi do za-
poslenih v Centru, zato tudi to obliko doda-
tne pomoči lahko označimo kot pozitivno.
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Pamet in naglica ne hodita skupaj. Angleški

Na dan  31.12.2012 je bilo v Centru zaposlenih 117 delavcev in sicer:  

 - zaposleni za nedoločen  čas                              96
 - zaposleni za določen  čas                                  14
 - zaposleni preko programov javnih del                 7

ZANIMIVA IMENA ZAPOSLENIH 

Najpogostejše ime, ki ga najdemo med zaposlenimi se začne s črko M, mi pa vam 
predstavljamo razlago imen nekaterih manj pogostih in zanimivih.

GIULETTA  ali Giulietta \ gi(u)- lietta, giuli(et)- ta je izpeljanka ženskega imena Giulia 
(italijansko) in Julia (latinsko), moška oblika Julius in pomeni »mladosten«. 

VOJKA je ženska različica imena Vojko - ta je skrajšana oblika iz slovanskih zloženih 
imen, ki se začenjajo z Voj-, npr. Vojislav, Vojimir, Vojdrag, Vojteh. Sestavina voj je v 
starocerkvenislovanščini pomenila »vojak«, v ruščini »vojska«.   
V koledarju je ime Vojko uvrščeno k imenoma Vojteh (Voteh, škof in mučenec, † 
23.apr. 997), ki goduje 23. aprila in Gverin (Gverin, italijanski škof, † 6.feb. 1159), ki 
goduje 6. februarja. 

BILJANA je slovansko ime, tvorjeno s končnico -ana iz besede bílje v pomenu »ra-
stlinje, zelenje«. Ime je zlasti v rabi na hrvaškem in srbskem jezikovnem področju, s 
priseljevanjem s tega področja pa se je razširilo tudi k nam. V koledarju bi ime Biljana 
zaradi pomenske sorodnosti lahko uvrstili k imenoma Flora in Rozalija.

SMARAGDA je ime, ki obstaja od antike, ko je beseda Smaragdi uporabljena za opis 
dragega kamna, vendar je postala del grškega pravoslavnega koledarja nanašajoč 
na Smaragdos – to je bil eden od 40 mučenikov iz Sevastia. Po mnenju grške pravo-
slavne tradicije je bilo 40 moških in žensk, ki so trpeli mučno smrt v mestu Sevastia l. 
320 po Kristusu. Ti mučenci, skupaj z Smaragdosom, so bili vojaki v času vladavine 
cesarja Likinosa, ki je prepovedal čaščenje poganskih simbolov in jih obsodil na smrt. 
Pravoslavna cerkev jih vsako leto počasti 9. marca in isti dan godujejo tudi Smaragde.

ZAKAJ SO UPOKOJENCI TAKO ZAPOSLENI? 

Ker vse dopoldneve pospravljajo, popoldan pa iščejo kam so kaj pospravili.
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Starološka župnija in sodelovanje s CSS

Treba je delati hitro, kadar se ne mudi, da bi lahko delali počasi, kadar se mudi. 
Kitajski

V župnijo Stara Loka sem prišel pred 13 
leti. Takoj v začetku sem spoznal posebno 
področje delovanja: to je duhovna oskrba 
Centra slepih, slabovidnih in starejših. Kar 
nekaj stanovalcev je prihajalo v cerkev 
vsak dan k sveti maši. Drugi so bili prikle-
njeni na posteljo ali pa so se težko premi-
kali. Kmalu sem spoznal duhovno boga-
stvo tega doma. Veselil sem se tistih, ki so 
s tako vero, kljub slepoti in drugim teža-
vam, prihajali dan za dnem v cerkev. Zo-
pet drugi so prihajali k maši v dom in tam 
veliko molili. Tretji so, priklenjeni na poste-
ljo, darovali svoje trpljenje in molitve za 
svoje drage, za župnijo, za domovino, za 
Cerkev in njene potrebe. Občudoval sem 
tudi naporno in požrtvovalno delo osebja 
v domu, od preprostih čistilk in negovalk, 
do kuharic, medicinskih sester in social-
nih delavcev. In seveda vodstva. Mnoge 
so nam pri naši duhovni oskrbi ljubeznivo 
pomagale bodisi z oglasi o maši in drugih 
obredih (na primer spovedovanje za prvi 
petek in nedeljske maše), bodisi da so po-
magale pripeljati nepokretne do obednice, 
kjer je takrat potekalo obhajilo ali spoved.

Novi časi so nastopili, ko je bila zgrajena 

večnamenska dvorana, kjer imamo odslej 
maše in druge obrede. V njej je tudi taber-
nakelj, ki je srce hiše in mnogih, ki živijo ali 
delajo v domu. Vesel sem, da se slovesnih 
maš za Božič in Veliko noč udeležuje tudi 
direktorica Centra in s tem pokaže spo-
štovanje do prepričanja in vere teh, ki tu 
živijo. Moram reči, da v prvih letih, ko sem 
prišel v Staro Loko, ni bilo tako.

Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki 
skrbijo, da imamo lahko redne svete maše 
in da stanovalce doma na to tudi opozar-
jajo. Vesel sem, da lahko s svojimi pomoč-
niki redno in nemoteno prihajamo v dom 
za spoved in sveto mašo ter obhajilo sta-
rejših in invalidnih. Posebej pa sem vesel 
vseh članov župnijske karitas, ki teden 
za tednom pomagajo nepokretnim priti v 
kapelo in se vrniti varno v njihove sobe. 
Dvakrat na leto pripravijo zanje posebne 
maše: za Božič (na Štefanovo) in za Veliko 
noč (velikonočni ponedeljek). Takrat prav 
vse tudi obiščejo, jim prinesejo praznič-
na voščila in vse tudi skromno obdaruje-
jo. Enkrat letno pa vse pogostimo tudi v 
župnijskih prostorih. Razen tega pa člani 
Župnijske karitas mnogim, ki si želijo priti v 
cerkev, pa ne morejo, pomagajo uresničiti 
njihovo željo. 

Upam, da bo to naše lepo sodelovanje še 
naprej tako lepo, kot doslej. Želim si, da bi 
bili tako še naprej dobrodošli pri vseh sta-
novalcih doma in njihovemu osebju.

Alojz Snoj
župnik v Stari Loki
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65 let skrbi za slepe in slabovidne  
na Gorenjskem

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Kranj je bilo ustanovljeno leta 1948. S 
svojim delovanjem pokriva območje vseh 
18 gorenjskih občin. Z dejavnostjo, katero 
izvaja, skuša članom, članicam in ostalim 
osebam, ki imajo težave z vidom, posre-
dovati pomoč za lažje vključevanje v soci-
alno okolje.

Vid je čutilo, ki iz okolja sprejema več kot 
80 % vseh informacij, zato so težave, ki 
nastopijo pri delni ali popolni izgubi vida, 
zelo hude. Poslanstvo našega društva je 
namenjeno zlasti reševanju težav oseb, 
ki so zaradi bolezni, starosti ali poškodbe 
izgubile vid.  V ta namen izvajamo šest po-
sebnih socialnih programov, v katerih so 
zajete številne aktivnosti ter različne oblike 
pomoči za premagovanje izgube vida.

Trenutno je v naše društvo vključenih več 
kot 400 članov, zavedamo pa se tudi, da 
je vsaj prav toliko oseb, ki imajo težave z 

vidom, vendar zaradi najrazličnejših vzro-
kov v naše društvo niso vključene. 

V luči čim bolj učinkovitega reševanja pro-
blematike slepote in slabovidnosti je pou-
darek pri našem delu zlasti na naslednjih 
vsebinskih sklopih:

 - reševanje socialne problematike;
 - nudenje različnih oblik pomoči;
 - izobraževanje: izvedba tečajev, opisme-

njevanja v brajevi pisavi …;
 - pomoč in samopomoč kasneje oslepe-

lim odraslim osebam;
 - tehnični pripomočki, seznanjanje z delo-

vanjem in nabava le-teh;
 - kulturna, športna in šahovska dejavnost;
 - aktiv žena;
 - ozaveščanje javnosti o fenomenu slepo-

te;
 - prostočasne dejavnosti: srečanja čla-

nov, ekskurzije, obiski prireditev ...

Prezgodaj narejeno in prepozno premišljeno je že marsikoga privedlo v zagato. 
Nemški

Dom oddiha Okroglo pri Kranju.
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Večino omenjenih posebnih socialnih pro-
gramov izvajamo preko celega leta, same 
aktivnosti potekajo tako v lastnih kot naje-
tih prostorih ter v domovih oddiha Zveze 
društev slepih in slabovidnih Slovenije. Po-
memben del izvajanja programov našega 
društva poteka tako neposredno na upo-
rabnikovem domu kakor tudi pri osebah, ki 
so vključene v institucionalno varstvo. 

Glede na to je nujno treba poudariti, da 
naše društvo odlično sodeluje s Centrom 
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. 
V centru namreč biva 20 naših članov in 
članic. Zanje vsako prvo sredo v mesecu 
organiziramo srečanje s predstavniki dru-
štva, kjer se pogovorimo o tekoči proble-
matiki, ki zadeva člane. Med pogovorom 
pogosto predstavljamo tudi sodobne teh-
nične pripomočke in udeležence sezna-
njamo o tekočih aktivnostih, ki potekajo 
na društvu. Srečanje poteka v dnevnem 
prostoru v petem nadstropju. Poleg ome-
njenih aktivnosti se predstavniki društva 
udeležujejo različnih prireditev, ki potekajo 
v samem domu. Vse dejavnosti društva so 
stanovalcem doma na voljo tudi na drugih 
lokacijah, v tem primeru zanje organizira-
mo tudi prevoz z društvenim kombijem.

Ob koncu lahko mirno zapišemo, da je so-
delovanje med društvom, člani in Centrom 
na visoki ravni, kar kaže na to, da so mo-
žnosti za nadaljnje poglobljeno sodelova-
nje vsekakor zelo dobre.

Beno Virt 
Tajnik Mdss Kranj

Kdor hitro razsodi, se hitro kesa. 

Zakaj? Zakaj?

Zakaj na Dunaj in v London?
Zakaj morda na kraj sveta?

Gotovo enkrat sam spoznal boš,
najlepše biti je doma.

Gozdovi naši mi šumijo
potiho v vetru vsak večer,

kot da bi tiho šepetali:
»Veš, lepše najbrž ni nikjer.«

Na Pohorju in na Gorenjskem,
ja, pravzaprav kar vsepovsod,

imamo kup lepot neznanih,
do njih ne najdemo vsi pot.

Zakaj je tuje bolj privlačno,
kot tisto kar je tu doma?

Zakaj domače ni pomembno?
Zakaj le tuje vrednost ima??

  Ana Marija Petek

Stanovalka je vprašala: »Zakaj reče-
jo, kadar si pozabljiv, da te je Rozka is-
kala?«       
Druga odgovori: »To je tako kot, če re-
čejo, da te je Matilda iskala. Tako se pač 
reče, tako ime so temu nadeli.«  
Tretji reče: »Boljše Rozka, kot pa Matil-
da.«     
Četrti pa vpraša: »In zakaj Rozka? Ker nič 
ne boli, pa vsak dan kaj novega izveš!«
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Veselo poletno vzdušje 

Poletje, običajno je to čas brezskrbnih po-
čitnic otrok, ki so uspešno zaključili minulo 
šolsko leto in čas zasluženih dopustniških 
dni odraslih. Oboji potrebujejo težko pri-
čakovani oddih, da z različnimi želenimi 
aktivnostmi sprostijo hude psihofi zične, 
čustvene, duhovne napetosti v telesu in si 
z zanimivimi, pestrimi dejavnostmi nabe-
rejo svežih moči, v umu dodelajo mnogo 
ustvarjalnih idej ter začrtajo obilo smelih 
načrtov. Koliko tega se potem dejansko 
izrazi, uresniči, izoblikuje v realnosti, za 
nas tukaj ni pomembno. Čeprav stanovalci 
našega Centra (po domače Doma) nismo 
več nadebudni učenci ali službujoči v de-
lovnem procesu, imamo zelo radi živahne, 
razigrane in sproščujoče poletne dejavno-
sti. Tako je bilo tudi letos.

Naši zaposleni so zelo radi poskrbeli za 
čim bolj atraktivno, zanimivo dogajanje za 
stanovalce. Da pa je bilo občasno razpo-
loženje pred Domom še bolj »na poskok«, 
smo povabili v goste tudi harmonikarja, 
letos sta bila to dijak Jernej ter »frišno pe-
čeni penzionist« Cveto. Prvi je z virtuozno 
spretnostjo igral na klavirsko harmoniko, 
drugi pa je z zavidljivo izkušenostjo s pr-
sti hitel po tipkah frajtonarice. Vsa ta pe-
strost, od športnih do glasbenih in zabav-
nih vsebin, se ni dogajala le pred Domom 
in v Burnikovi dvorani (v primeru slabega 
vremena), temveč smo se kar štirikrat za-
povrstjo odpravili peš, v stilu »naša četica 
koraka«, do slaščičarne Mlinček pri Nami. 
Pa pojdimo od začetka.

Običajno za uvod v poletno dopustni-
ško dogajanje poskrbi hišni pevski zbor 
Sončni žarek s svojim koncertom v parku 
pred Domom, ki hkrati pomeni tudi zaklju-
ček pevske sezone. Letos nam jo je konec 
junija zagodlo hladno, deževno vreme, po-
tem pa je naša zborovodkinja Denis »od-
petkala« na zaslužen dopust. Tako smo 
imeli zaključni nastop tri tedne kasneje, ko 
nas je sonce močno grelo in nam je bolj 
prijala hladna senca. Kljub vročemu ozra-
čju, smo močno zavzeti in vztrajni pevci, 
veselo in na široko odpirali svoja usta, da 
so se glasovi zapetih pesmi prijetno, do-
volj glasno, hrepeneče in milo zveneče 
prelivali od ušes do ušes poslušalcev. Za 
sočno instrumentalno glasbeno vzdušje je 
poskrbel naš zvesti harmonikar Jernej.

Letošnje poletje je bilo precej naklonjeno 
vremenskim napovedim naših dveh de-
lovnih terapevtk. Ne vem, ali se je vreme 
ravnalo po njiju ali je bilo ravno obratno. 
»Palačinkijada« se je odvila brez resnih 
težav. V zadovoljstvo vseh navzočih, se 

Naj te ne bo strah, če napreduješ počasi; boj se le, da ne obstaneš.  Kitajski 
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nobenemu strastnemu jedcu naravnost 
božansko dobrih »omletov«, ni nevarno 
dvignil sladkor in stanje prenapolnjenih že-
lodcev se je ugodno rešilo po ustrezni poti. 
Najbrž je temu botrovalo dejstvo, da sta bili 
»pekinji«, mazalki in tudi servirke več kot 
odlično pripravljene za zapolnitev naših 
lačnih ust. Nemalo pa je k veselo poteka-
joči pripravi in dobri jedčevi zabavi pripo-
mogel tudi harmonikar Cveto, ki je s seboj 
pripeljal svojo vnukinjo, korajžno petnajst-
mesečno plesalko Mirari. Njena spontana, 
preprosta otroška razigranost, prikupna 
pojavnost ter smisel za ples so nas re-
snično raznežili, nekaj srčno toplega se je 
prebudilo v nas, ob pogledu nanjo smo v 
sebi obudili spomine na svoje otroštvo in 
svoje (pra)vnuke. Mimo so prišli tudi otroci 
z vzgojiteljicama iz vrtca Sončni žarek ter 
nam za prijaznejši dan zapeli par otroških 
pesmic. Tudi njihova prisotnost med nami 
je vedno zaželena, toplo sprejeta, saj nam 
pomeni prijetno druženje in sprostitev. 
Med poslušanjem godčevih melodij se je 
opogumila tudi naša sostanovalka Anica, 
ki je potem ob njegovi spremljavi s svojim 
čudovitim sopranom zapela več pesmi.

Kljub starostnim tegobam, kot so poča-
snost, nespretnost, okornost, smo lahko 
ob primerni spodbudi in motivaciji športno 
aktivni. Naše terapevtke so »pogruntale« 
za nas prirejene oblike košarke, balina-
nja, pikada, … Pomembno je sodelovati in 
ne zmagati, predvsem pa je najvažnejše 
zabavati se ob svojih ali sostanovalčevih 
uspehih in »kiksih«, tekmovati s samim 
seboj, s svojimi občutki (ne)moči, prese-
gati svoja pričakovanja in notranje omeji-
tve. Izkazalo se je, da so bili navijači dovolj 
glasni, zato so bili doseženi veliki uspehi. 
Naši kegljači so imeli od pomladi do jese-
ni na ruskem kegljišču, v parku ob gradu, 
kar precej prijateljskih tekem, zato smo se 
že zbali, da se bo od številčnega prijema-
nja »znucala kugla«. Ostala je cela.

Minilo je socialistično obdobje neštetih 
tombol in srečelovov, ki smo se jih med 
počitnicami radi udeleževali stari in mla-
di. Pri nas je »hišna« tombola še vedno 
zelo zaželena in številčno precej obiskana 
prireditev. Tokrat je Denis vlekla številke 
iz vrečke, mi pa smo strigli z ušesi, da bi 
ne preslišali njenih besed in napenjali oči, 
ko smo iskali izžrebane številke po svojih 

Če bi bilo delati tako lahko, kakor je vedeti, kaj bi bilo dobro delati, bi bile kapele, 
cerkve in siromašne kočije knežje palače. William Shakespeare
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dveh tablicah. Igrali smo po navodilu: »Za-
kličite tombola, ko boste imeli prečrtane 
vse številke na eni tablici!« Pridna, uslu-
žna dekleta so rade pomagale tistim sta-
novalcem, ki so sami težje sledili igri, ozi-
roma so zaradi slabovidnosti spregledali 
ali zaradi naglušnosti preslišali posame-
zne izbrane številke. Z dobro voljo in po-
trpežljivostjo pri nas zmoremo malodane 
vse, ne le pri igri, pač pa tudi v običajnem 
vsakdanu. Prva nagrada je bila športna 
torba in v njej skrita velika suha salama. 
Druga nagrada je bila podobna prvi, le da 
je salamo zamenjala četrt litrska stekleni-
ca belega vina. Še malo kruha, pa bi oba 
dobitnika teh nagrad lahko šla skupaj na 
potep. Nagrad je bilo veliko, malokdo je 
ostal brez nje. Za te velja: »Več sreče pri-
hodnjič!«

Kot že rečeno, smo se s težko pomičnimi 
stanovalci tudi letos nekajkrat sprehodili 
preko Stare Loke do Name, kjer smo se 
potem pri slaščičarni Mlinček vsi skupaj 
posladkali s torticami, sladoledi in odžeja-
li z raznimi napitki. Vsak je imel možnost 
iti na sprehod enkrat. Zaposleni v Domu, 
ki so se lahko odtrgali od svojega služ-
benega dela, so prevzeli vloge voznikov 
– spremljevalcev stanovalcev na invalid-
skih vozičkih. Da je bila lahko naša kom-
pozicija vozičkov čim številčnejša in čim 
daljša, smo medse povabili nekaj mladih 
iz Škofje Loke, ki so se rade volje odzva-
li našim prošnjam za pomoč. Nekateri so 
prišli tudi dvakrat ali celo trikrat zapored. 
Vožnja invalidskega vozička in na njem 
sedeče osebe po ravnem terenu ni rav-
no fi zično zelo težko opravilo, je pa zato 
toliko bolj odgovorno. Vožnja vozička v 
koloni od voznika zahteva veliko mero pa-
zljive pozornosti in potrpežljivosti, da vo-
znik hitrost prilagodi skupini in da zaradi 
prehitre vožnje ne pride do nezaželenega 
zaletavanja v noge predhodnega voznika, 
kar zna biti zanj hudo boleče. Vse naše 
poti do Name in nazaj so minile srečno. 
Nekaj najbolj pridnih, zagnanih bralk si 
je želelo ogledati, spomladi preseljen in 
odprt, mladinski oddelek knjižnice Ivana 
Tavčarja na Nami. Oči so se jim svetile 
od sreče in navdušenja, ko so se znašle v 
prijetnem, prijaznem kraljestvu knjig, v či-
sto ta pravi knjižnici. Ženske imamo v pro-
stem času še posebno rade obiske tistih 
trgovin, ki so nam »pisane na kožo« in za 
marsikatero starejšo Ločanko je to Nama. 
Par stanovalk si je v njenem 1. nadstropju 
želelo kupiti nekaj manjših stvari in ugo-

Majhno pomanjkanje potrpljenja pokvari pogosto velike podvige. Kitajski
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dili so jim. Naš živžav pri (v) Nami so s 
»posebnimi tipalkami« zaznali tudi tehniki 
na radiu Sora. Precej hitro se je med nami 
pojavila njihova novinarka in že je stekel 
pogovor, o tovrstnih poletnih dejavnostih v 
našem Domu: z našo gospo direktorico, z 
delovno terapevtko Denis, s posameznimi 
zgovornimi stanovalci in z mladimi pomoč-
niki – vozniki, ki so bili sicer pred tem zelo 
jezični, potem pred mikrofonom pa srame-
žljivi in redkobesedni. Veliko je povedal nji-
hov glasen, sproščen, prešeren smeh, ki 
je v ušesih in srcih »sprehodnikov« prijetno 
odzvanjal še v naslednjih dneh. Posnetek 
pogovorov je bil na radiu Sora predvajan 
v kasnejšem terminu, ker dogodek ni bil 
vnaprej predviden. Pomembno je bilo, da 
so njegovi zvesti poslušalci dobili dober 
vtis, bolj sproščeno, neformalno, lahkotno 
informacijo o počitniškem razpoloženju v 
našem Domu. Običajno se v mesečnih 
pogovorih radijske novinarke z našo go-
spo direktorico dotikata bolj resnih, strogo 
informativnih tem o življenju in delu v CSS 
Škofja Loka.

Malo spremembe vsakemu dobro dene. 
Tudi nam stanovalcem v Domu. Za tež-
ko pomičnega je dovolj že presesti se iz 
postelje na voziček, za drugega v visoki 
starosti prvič v življenju kegljati, za tretje-
ga iti peš ali z vozičkom na krajši sprehod 
do mesta, za četrtega iti sam po manjših 
nakupih v trgovino, itd. Dobro denejo tudi 
spremembe pri katerih sodelujejo naši do-
mači in prijatelji. To so lahko bolj pogosti 
obiski, sprehodi, bolj sproščeni pogovori, 
pitje kave in drugih napitkov v gostinskih 
lokalih in ne le iz avtomatov, majhne neo-
bičajne pozornosti, itd. Vse to za pestrej-
še in aktivnejše življenje do konca, vedno 
in ne le v vročem poletju. Bog ne daj, da 
kdaj na zemlji zmanjka mrzlih napitkov in 
sladoleda! Brez teh ni pravega poletja. Ja, 
itak.

Alenka Oblakovič

Tudi najbolj spretnemu tkalcu se nitka kdaj utrga. Nemški
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BILI SO MED NAMI BILI SO MED NAMI 
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...

...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti....resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.

ŽGANEC Ignacij (1924)

JAKOPIN Bosiljka (1936)

TAVČAR Pavla (1927)

Zaslužek je počasen kot delo s šivanko, zapravljanje je urno kot voda, ki se 
izgubi v pesku. Kitajski

Kaj storiti v primeru smrti?

Kadar nastopijo težki trenutki in izgubimo svojega bližnjega, je težko vedeti kaj storiti.

 - Pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika
 - Če smrt nastopi doma, pokličite pogrebno podjetje, ki vam bo pomagalo pri prevozu 

preminulega in ostali organizaciji
 - Oglasite se v pogrebnem podjetju, ki ste ga izbrali ter se dogovorite glede groba in po-

greba
 - Pripravite poslovilno pogrebno slovesnost
 - Obvestite predstavnika verske skupnosti
 - Oddajte osmrtnico

V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših, prejmejo svojci obvestilo o 
smrti. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno podjetje, s katerim se boste 
dogovorili o vsem potrebnem, o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem kar 
sodi k pogrebu.

Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne 
stvari.

Pogrebna podjetja:

Loška komunala, Škofja Loka: tel.: 041 648 963

Akris, Kamna Gorica: tel.: 041 631 107, 041 756 173, 04 512 30 76

Hipnos, Medvode: tel.: 041 655 699, 041 620 699
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Popoldan je čas za vzpostavljanje zvez

Tomaža Gortnar, ki ga na stopnišču in ho-
dnikih srečujete s kakšnim ključem ali kla-
divom v roki, zdaj verjetno že vsi poznate. 
V Centru je, kot eden izmed hišnikov, za-
poslen dobro leto in razna popravila mu že 
od nekdaj niso tuja. Njegovo delo je razgi-
bano, je komunikativen in rad priskoči na 
pomoč. Ko je službe konec, se rad vrača 
domov v Železnike, v Selško dolino, kjer 
svoj prosti čas posveča priljubljenemu ho-
biju, ki ga spremlja že skoraj celo življenje 
– radioamaterstvu.

Nad radioamaterstvom se je Tomaž nav-
dušil že pri svojih dvanajstih letih, ko je 
zveze z radijsko postajo vzpostavljal nje-
gov brat. Še sam se je prijavil na tečaj, ki 
ga je organiziral Radioklub Železniki in ga 
tudi uspešno opravil. Potem se je začelo 
s prvimi zvezami na »vojaški cesti« proti 
Prtovču in kasneje številna vstajanja sredi 
noči, ko sta s prijateljem Francijem tekmo-
vala,  kdo bo naredil več zvez z Ameriko 

in drugimi državami. Da radioamaterstvo 
ni le zabava ampak zelo praktična zadeva 
(v tistih časih tudi ni še bilo mobilno ele-
ktronske mrzlice), se je izkazalo že prvo 
leto, ko je Tomaž sprejel signal za pomoč 
iz Zagreba, kjer je radioamater iskal redko 
zdravilo za ponesrečenca v neki hrvaški 
tovarni. Takoj je stopil v akcijo, se povezal 
z ZD Železniki in dobil zdravilo, s katerim 
so lahko pomagali opečenim delavcem.

Ena najlepših stvari pri tem hobiju je, kot 
pravi Tomaž, sklepanje prijateljstev. Sam 
je v vseh teh letih vzpostavil preko 60 ti-
soč zvez z radioamaterji po celem svetu 

Tomaža, enega izmed hišnikov, ki rad navezuje stike, so 
zelo hitro sprejele medse tudi stanovalke Centra.

Potopisna knjiga prijatelja z Japonske, kjer je prav Slove-
niji namenjeno največ pozornosti.

Kar en rod z lahkoto pokvari, to drugi s težavo popravi. Slovenski
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in mnogi med njimi so mu postali dobri pri-
jatelji. V zelo lepem spominu mu je ostal 
obisk radioamaterskega prijatelja z Ja-
ponske, ki je bil nad našo državo in tudi 
Selško dolino tako navdušen, da je doma 
kasneje napisal potopisno knjigo in med 
vsemi obiskanimi državami največji pou-
darek namenil prav Sloveniji.

Med seboj si radioamaterji pošiljajo poseb-
ne kartice, ki veljajo kot potrdilo za vzpo-
stavljeno zvezo. Te izdelajo sami, pravilo-
ma so z motivi domačega kraja in klicnim 
znakom - Tomažev klicni znak je S52QM. 
Te kartice tudi omogočajo, da od medna-
rodne zveze zbirateljev diplom (DIG), za 
svoje delovanje prejmejo različne diplome 
kot rezultat uspešnega in načrtnega vzpo-
stavljanja zvez po vsem svetu. Tomaž kot 
član mednarodne zveze zbirateljev radio-
amaterskih diplom, te izdaja tudi sam. V 
svoji zbirki ima že preko 70 diplom, najbolj 
ponosen pa je na diplomo, kjer je moral 
narediti zvezo s 100 japonskimi mesti. To-
maž velja za enega najuspešnejših slo-
venskih radioamaterjev, nekateri pa nje-
gove rezultate postavljajo v sam svetovni 
vrh.

Kot sam pravi, so radioamaterji najbolj za-
gnani za vzpostavljanje zvez s tistimi kraji 
sveta, kjer je signal zelo težko dobiti ali je 
radioamaterjev zelo malo. Tako si na pri-
mer vsi zelo želijo stika z menihom, ki se z 
radioamaterstvom ukvarja na grškem oto-
ku Mounth Athosu (za radioamaterje se 
otok šteje kot svoja država).

V radioamaterstvu obstaja 340 držav, To-
maž je vzpostavil zvezo že s 339 država-
mi in jih tudi potrdil s QSL kartico, katerih 
ima že preko 40 tisoč. Manjka mu samo 
še ena država, majhen nenaseljen otok v 
Karibskem morju, Nevassa Island. Iz tega 
otoka so se zadnjič oglašali radioamaterji 
pred 25 leti.  

Njegovi motivi so se z leti preusmerili tudi 
na bolj tekmovalno področje – tako je leta 
2004 sodeloval na svetovnem prvenstvu 
radioamaterjev, kjer je iz matične postaje 
na Golici 12 ur vzpostavljal zveze in osvojil 
2. mesto na svetu. Leta 2005 je v enem 
največjih tekmovanj na svetu, ki traja 48 
ur, osvojil 3. mesto v Evropi, v zadnjih le-
tih pa dosega veliko dobrih rezultatov med 
prvih 10.

Radioklub v Železnikih, katerega član je, 
obstaja že od leta 1974. Sprva je štel 8 čla-
nov, zanimanje je naraščalo in leta 1990 je 
radioklub imel 48 članov. Danes je aktivnih 
10 članov. 

V času svojega delovanja so se kar štiri-
krat selili, leta 1980 so dobili svojo prvo 
UKV radijsko postajo, leta 1985 pa zame-
njali še KV postajo.

Ker so Železniki z radioamaterskega vidika 

Tomaževa kartica, kjer je predstavljena postaja na Golici.

Vnaprej plačano delo ima svinčene noge. Nemški
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zelo slabo locirani, saj so povsod naokoli 
visoki hribi, ki preprečujejo dobro zvezo, 
so se leta 1998 štirje najaktivnejši člani, 
med njimi tudi Tomaž, odločili, da v Golici, 
na vrhu pašnika, postavijo nekakšno tek-
movalno postojanko.

Preuredili so star vojaški kontejner, skopali 
dovod za električno energijo in ozemljitev 
ter postavili 22 metrov visok stolp z dvema 
vrhunskima antenama. Opravili so ogro-
mno prostovoljnih delovnih ur in vložili la-
stna sredstva, rotor za obračanje antene 
pa sta kupili podjetji Domel in Indramat. 
Julija 1999 je bila iz Golice vzpostavljena 
prva zveza, do konca leta se jih je nabra-
lo kar 8000. Večinoma so bile to zveze s 
postajami izven Evrope, kar nekajkrat se 
je zgodilo, da je bil to najmočnejši signal 
iz Evrope.

Za Golico, kot odlično radioamatersko lo-
kacijo, so izvedeli tudi organizatorji Sve-
tovnega radioamaterskega ekipnega pr-
venstva (WRTC 2000), ki je potekalo na 
različnih lokacijah po Sloveniji. Nad posta-

jo na Golici so bili navdušeni, kar je bila 
vsekakor tudi pohvala za njihov trud, in za 
čas tekmovanja so jo odstopili eni od ekip- 
žreb je določil ameriško ekipo.

Tomaž pravi, da radioamaterstvo kljub po-
plavi novih medijev (internet, elektronska 
pošta, mobilniki) nikakor ni ogroženo, je 
pa v upadanju. V klubu podmladka trenu-
tno nimajo, dobijo pa na vsake par let 2 
do 3 nove, aktivne člane (podobno je po 
vsem svetu). V Sloveniji je trenutno okoli 
2000 radioamaterjev.

Vsak, ki želi postati radioamater, mora 
opraviti radioamaterski izpit, šele potem 
lahko začne vzpostavljati zveze. Vse 
vzpostavljene zveze se vpisujejo v pose-
ben dnevnik, ki so ga dolžni voditi in dolo-
čeno obdobje tudi hraniti. 

Pogovor med radioamaterji poteka v an-
gleščini, zelo veliko se uporablja kratic 
(skrajšanih angleških besed), ki jih pozna-
jo vsi amaterji po svetu. Veza poteka tako, 
da vedno najprej pozdraviš, potem podaš 
raport o zvezi (kako se sliši), naprej je 
pogovor poljuben. Na eni frekvenci lahko 
hkrati govori veliko ljudi. Vedno se tikajo 
in vsi so si enaki, ne glede na izobrazbo, 
narodnost, barvo kože. 

Tomaž pri vzpostavljanju zvez, veliko več 
kot govor, uporablja telegrafi jo (70% vseh 
zvez), se pravi Morsejevo abecedo (za 
tapkanje uporablja elektronski taster). Pra-
vi, da mu skozi vsa ta leta izkušenj, tovr-
stna komunikacija ne predstavlja nobenih 
težav več, obvlada jo prav tako kot govor 
in velikokrat mu je še boljša, tudi izziv je 
večji. Veza je bolj čista, njegovo uho pa 

Tomaž je na Golici 3- do 4-krat na teden, ima pa vso po-
trebno opremo za vzpostavljanje zvez tudi doma.

Namiljena brada je že na pol obrita. Italijanski
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je izostreno za zaznavanje še tako šibkih 
znakov, ki jih nekdo oddaja.

Med radioamaterji so zelo aktivne tudi 
ženske, v njihovem klubu imajo eno. Pred 
leti je bila aktiva tudi gospa Albina, stano-
valka Centra. Bila je članica nekdanjega 
Radiokluba Lubnik, ki se je nahajal v zdaj-
šnjem VDC-ju.

Radioamaterji v Sloveniji imajo vsakoletna 
srečanja, večina se jih pozna osebno. Ve-

liko si med seboj tudi pomagajo. Tomaž je 
bil pred leti tudi na radioamaterskem sej-
mu v Nemčiji, kjer je osebno srečal veliko 
prijateljev s celega sveta.

Če vas pot kdaj zanese na Golico v Sel-
ški dolini, si postajo lahko ogledate. Morda 
boste naleteli prav na Tomaža (tam je 3- 
do 4-krat tedensko), ki vam bo z veseljem 
pokazal kako se vzpostavi zveza z Japon-
sko, ZDA ali kakim majhnim otočkom sredi 
Pacifi ka. 

Kdor na začetku pogosto dobiva, postane nazadnje berač. Italijanski

Ritmi salse

Ples je del kulture, umetnosti in športa. 
Za vsakega izmed nas predstavlja nekaj 
svojega: užitek, sprostitev, socialne stike, 
nekateri se z njim izražajo, drugi črpajo 

energijo, nekateri so v njem aktivni kot ple-
salci, drugi le pasivni gledalci, ki ob gleda-
nju uživajo.

Ko pogledam nazaj na moje otroštvo in 
odraščanje, kmalu ugotovim, da je bilo 
moje življenje ves časa tako ali drugače 
prepleteno s plesom in glasbo. Moji prvi 
plesni koraki so se pravzaprav začeli že 
v vrtcu, ko so me starši vpisali v folklorno 
skupino. Še danes se spomnim, kako smo 
se vrteli ob glasbi v tistih prav zanimivih 
rdečih in modrih oblekah, v katerih smo 
kot otroci prav blesteli. Vendar to obdobje 
ni trajalo dolgo, saj so z vstopom v šolo 
postale druge stvari bolj zanimive, folklor-
na skupina pa je ostala nekje za mano. 

A brez plesa nisem zdržala dolgo, saj 
sem se z njim pobližje spet srečala kmalu 
v osnovni šoli, ko so me straši peljali na 
predstavitveno uro priznane plesne šole 
in ta dogodek mi je še do sedaj zelo do-

Mateja na plesnem večeru... in v družbi s stanovalcem 
Mlakar Radom.
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bro ostal v spominu. Učili smo se plesati 
chachacha in tako sem se v trenutku nav-
dušila nad plesom. Doma smo sklenili, da 
se vpišem v plesno šolo in začnem ple-
sati latinskoameriške in standardne plese. 
Tam sem dobila svojega soplesalca, ki je 
bil pravzaprav moj sošolec Luka, s katerim 
sva začela resno trenirati ples. Sledil je kar 
naporen ritem, saj so bili treningi praktično 
skoraj vsak dan, tako skupinski kot indivi-
dualni, čez vikende tekmovanja, bilo pa je 
tudi precej odrekanja. Kljub temu, da sem 
v tem uživala, je splet dogodkov v tistem 
obdobju pripeljal do tega, da sem se po 
dveh letih poslovila od treningov in tekem. 
Kasneje sem se v osnovni in srednji šoli 
vključevala v različne plesne skupine, ho-
dila v glasbeno šolo, nekaj časa trenirala 
hip hop in jazz balet, ampak se v ničemer 
zares nisem našla, vse do letošnjega leta, 
ko sem se naključno spoznala s salso. 

Vse se je pravzaprav začelo z brskanjem 
po internetu, kjer sem na eni zmed strani, 
kjer ponujajo ponudbe po znižanih cenah, 
našla kupon za začetni tečaj salse. Takrat 
sem pomislila, da je čas za nekaj nove-
ga, do končne odločitve pa sem prišla po 
klepetu z mojim bratrancem, ki že več let 
zavzeto pleše salso in me je nad njo v tre-
nutku popolnoma navdušil. O salsi sem že 
pred tem slišala veliko dobrih stvari, saj je 
to ples, ki je postal precej popularen tako 
med mladimi in tistimi malo starejšimi, ob 
enem pa se ne povečuje samo število sal-
serjev, ampak tudi plesnih šol, kjer jo pou-
čujejo. Pa da nekaj na kratko napišem za 
tiste, ki o tem plesu mogoče še niste slišali 
kaj dosti. 

Salsa je glasba in ples, ki izhaja iz ka-
ribskega otočja. To je glasba, ki ima ko-
renine v Afriki, od koder so prišli izvorni 
afriški ritmi na Kubo. Afričani, ki so delali 
na plantažah sladkornega trsa na Kubi, so 
svojo kulturno dediščino pripeljali s seboj 
na Kubo. Nastali so različni afro-kubanski 
ritmi, najznačilnejši med njimi je kuban-
ski son. Salsa je prevzela njegov ritmični 
in harmonični vzorec, kot tudi sestavo in-
strumentov. Salsa pa se že od vseh svojih 
začetkov spreminja, razvija, nadgrajuje in 
prevzema elemente iz drugih plesnih zvr-
sti, tako, da danes poznamo že precej raz-
ličnih zvrsti in stilov salse.

Pa sem si rekla, da poskusit ni greh. In 
tako sem šla na prvo uro salse, sama, brez 
soplesalca. Moram priznati, da me je kar 
malo skrbelo, kako bom na tečaju plesala 
brez soplesalca, a sem se že po prvi uri 
prav nasmejala svojemu »strahcu«. Na-
mreč pri salsi ne potrebuješ stalnega so-
plesalca, saj se le ti vztrajno menjajo, tako 
na tečajih kot na salsa večerih. Poleg tega 
pa je prišlo na tečaj kar nekaj plesalcev 
brez para in slej ko prej je vsak našel svoj 
par, v ples pa se vključujeta tudi trenerja 
in nihče nikoli me ostane sam. To pa je pri 
salsi pravzaprav super, saj se na takšen 
način največ naučiš in vedno lahko preve-
riš, če se »pri sosedu kaj boljše pleše«. 
Vsak plesalec vodi in pleše na malce svoj 
način, ob enem pa tako spoznaš nove ljudi 
in se predvsem veliko nasmejiš in zabavaš. 
Ko sem obvladala vsaj nekaj osnovnih ko-
rakov, so salsa zabave hitro začele polniti 
moje proste večere. Te so že tako razšir-
jene po Ljubljani, da se vsak dan v tednu 

Eden s plugom, sedem z žlico. Ruski
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lahko odpraviš vsaj na en salsa dogodek. 
Večina jih je že stalnih in se odvijajo v po-
znanih lokalih, poleti pa se salsa pleše tudi 
zunaj na prostem. Na salsa dogodkih pa 
se ne samo pleše. Na teh večerih spoznaš 
ogromno novih ljudi, ki so v večini zelo od-
prti, sproščeni in vedno se najde skupna 
tema pogovora – salsa. Poleg salse se 
plešejo tudi drugi plesi, kot so chachacha, 
bachata, kizomba in drugo. Jaz sem se 
osnov teh plesov naučila kar na plesišču, 
saj me je vsak od plesalcev naučil kakšno 
novo fi guro ali obrat. Ples, še zlasti salsa, 
ki je s stališča moškega precej mačističen 
ples, je ena izmed redkih dejavnosti, kjer 
imajo moški glavno besedo, bolje rečeno 
korak in ženske le sledimo. A kljub temu 
me je hitro prijelo, da bi se novih plesov 
naučila še v plesni šoli. 

Žal sem morala s plesom tudi za nekaj 
časa prekiniti, saj sem imela poškodbo 
noge, zaradi katere sem morala mirovati. 
Vendar me to ni ustavilo in tako sem po 
kar dolgem mirovanju, poleti le obula ple-
sne čevlje in se zopet zavrtela ob glasbi. 
S soplesalcem sva se odločila, da še raz-
širiva svoje plesno znanje in sva se čez 
poletje vpisala na intenzivni tečaj chacha-
cha-ja in bachate. 

Tako se moje plesno potovanje nadaljuje 
še naprej, vsako potovanje pa se nekje 
tudi konča. Nevzdržno se nam približu-
je jesen in s tem tudi zaključek mojega 
potovanja v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka. Pripravniško leto se 
izteka in tudi čas, ki smo ga preživeli sku-
paj. Moram priznati, da medtem ko pišem 
te vrstice, še tega nisem zares dojela, saj 

je čas v vaši družbi mineval še kako prehi-
tro. Nadvse sem hvaležna, da sem imela 
možnost pridobiti prve delovne izkušnje v 
svojem poklicu in preživeti ta čas z vami. 
Bilo je nepozabno doživetje, polno spo-
minov, ki bodo vedno imeli svoje mesto v 
mojem srcu. Priznam, da mi poslavljanje 
ne gre dobro od rok in raje naše potovanje 
zaključim v upanju, da se bomo še srečali. 
Ob tej priložnosti se vam želim predvsem 
zahvaliti za vse, tako vam zaposlenim kot 
stanovalcem, da sem lahko del svoje poti 
prehodila z vami. Pogrešala vas bom.

Mateja Slapnik

Kjer vsi strižejo, so ovce gole. Angleški

V družbi svojcev, stanovalcev, di-
rektorice Silve Košnjek in župana 
Miha Ješe, je svoj visok jubilej, 101. 
leto, praznovala stanovalka Berčič 
Ivana, ki ji želimo predvsem zdrav-
ja in dobrega počutja.
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En prisrčen pozdrav iz Zagorja

Spoštovani stanovalci in uslužbenci CSS 
Stara Loka. Lepo Vas pozdravljam iz mo-
jega novega vinograda Zagorje ob Savi, 
kjer delujem kot kaplan, kar pomeni da 
pomagam župniku g. Matjažu Kržišniku. 
Imam se zelo lepo. Ljudje so dobri in meni 
kar blizu, saj imam do doma le 20 minut. 
Gospoda župnika zelo občudujem, ker je 
zelo delaven, spoštljiv do ljudi in zdravo 
pobožen. Tudi kar se tiče mojega osebne-
ga bivanja v župniji mi nič ne manjka, saj 
imamo gospodinjo, ki skrbi za moj trebu-
šček ter lepo kaplanovo stanovanje, kjer 
lahko ustvarjam in pišem pridige. 

Ravno pri pridigah se večkrat spomnim na 
Vas. Namreč, ko sem bil kot diakon v Sta-
ri Loki sem imel to lepo dolžnost, da sem 
prihajal v Vaš dom, kamor sem prinašal sv. 
Rešnje telo in se lahko pogovarjal z Vami. 
Tu ste mi dali veliko izkušenj življenja in pri 
vas sem spoznal tisto, kar redko srečam. 
To je veselje do življenja, kljub telesni šib-
kosti in omejenosti. Pokazali ste mi, kaj je 
borba za življenje in kaj pomeni biti ob tej 
borbi vesel in veder. Spoznal sem kaj po-
meni korak za korakom živeti evangelij in 

hoditi po poti, ki ti je dana. Vi hodite svojo 
pot in lahko sem jo z vami odkrival. 

Zelo mi je všeč vaš kolektiv sester in bra-
tov ter drugih uslužbencev. Vedno so bili 
prijazni, veliko smo se pogovarjali, se tudi 
pošalili. Pri njih sem dobil občutek, da delo 
opravljajo z veseljem, spoštljivo in odgo-
vorno. Z velikim čutom do sočloveka.

V sebi hranim zelo lepe spomine na Vas. Če 
samo malo izpostavim: dolgi pogovori z g. 
Veroniko, ki prihaja iz Prekmurja, moški obisk 
pri Milanu, Alojziju in Jožetu. V zimskem času 
gledanje smučarskih tekem in smučarskih 
skokov ter navijanje za naše. Po hodnikih je 
kar odmevalo od vzklikov in aplavzov. Lep 
spomin hranim na oddelek Mozaik, kjer sem 
se navadno dlje zadržal zaradi simpatičnih 
pogovorov. In še bi lahko našteval,…

Hvala Vam za Vašo dobro voljo in za vse 
kar dobrega naredite za nas in našo Cer-
kve, vem namreč da veliko molite za du-
hovnike, duhovne poklice. Bog Vam povrni 
in upam da se kmalu snidemo.

Vse Vas lepo pozdravljam, še posebno ti-
ste, ki smo se redno srečevali!

Martin Golob

Slabo orodje je cesta k zamudi, mojstra ukrade in delavca utrudi. Slovenski
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Vaje za spomin

Tedenski program in animacije, katerih se stanovalci lahko poljubno udeležujejo, vsebuje 
tudi t.i. vaje za spomin, ki so na razporedu vsak dan. Tovrstni trening se priporoča prav 
vsakemu, ne glede na starost ali težave, redno izvajanje pa še posebej koristi tistim, ki 
določene težave že opažajo.

Možgani delujejo podobno kot mišice – z redno uporabo ohranjajo moč in okretnost, si-
cer počasi izgubljajo že pridobljene sposobnosti. Tako vadba spomina ohranja miselno 
prožnost. 

Tokratne vaje, ki so pred vami, se povezujejo s službami in zaposlenimi v Centru.

Kateri poklici se skrivajo v spodnjih črkovnih skupinah?

HŠKINI – 

UKAHICRA – 

CSKMDIINAE STSEAR – 

RUVANJAHI – 

ONEKMO – 

ILJŠIAV –

Povežite pare!

ČURAODNOJAV – 

RAPIIOTEEFVTZ – 

VDLONEI ATEPEVRT -

LNOIABRČ – 

TICREŽSNA – 

GUMB KUHARICA
STETOSKOP HIŠNIK
FRANCOSKI KLJUČ BLAGAJNIČARKA
RAČUN SERVIRKA
PLADENJ ŠIVILJA
INVALIDSKI VOZIČEK EKONOM
KONVEKTOMAT STANOVALEC
SKLADIŠČE ZDRAVNICA

Dobro hrani hlapca in krava ti bo dajala več mleka. Švedski

Med vajami za spomin 
smo iskali besedo na 
Č… in gremo okrog vseh, 
vsak stanovalec pove eno 
besedo. Ko pridemo do 
Ivanke, reče »Čez postlo 
je ni«!  To je bila zanjo be-
seda na Č.
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Na dva načina lahko kaj dosežeš: z lastnim znanjem ali z neumnostjo drugih. 
La Bruyere 

Dopolnite zgodbo!

Jutro je bilo lepo in najprej sem na stežaj odprla balkonska vrata, da se naužijem sve-
žega zraka. Na poti v kopalnico sem srečala ____________________, ki je sose-
di izmerila temperaturo, saj je že nekaj dni bolna. Tačas, ko sem bila v kopalnici mi je 
____________________ že slekla posteljo, saj je dan za menjavo posteljnega perila 
Že zbudila sem se lačna, zato sem šla zgodaj na zajtrk. ______________ mi je postre-
gla z jajčki in meni najljubšo belo kavo. 

Po zajtrku sem pri ________________ preverila, če je že kaj pošte zame, pa ni bilo 
nič novega. S seboj sem imela tudi vrečko, ki jo moram odnesti k ______________ v 
označitev, saj mi je hči s potovanja prinesla prekrasno novo tuniko. 

Sledila je telovadba s ________________ in v nadaljevanju še vaje za spomin, ki jih 
vodi ena od _________________. Ura je hitro tekla in kazala že enajst preč. Čas je 
bil še za eno kavico, ki si jo pripravim kar sama v kuhinji nadstropja. Tam sem srečala 
_____________ in ga prosila, kdaj bi se lahko oglasil pri meni, da pogleda kaj je narobe 
z mojim oknom, saj ga zelo težko zaprem.

Pred kosilom sem želela še nekoliko brati, zato sem se vrnila v sobo. Prekinil me je zvo-
nec telefona. Klicala me je _______________ in me prosila naj se ob priliki oglasim 
pri njej, da mi razloži nekaj glede spremembe plačila oskrbnine. Ko sem kasneje pri njej 
opravila, sem potrkala še na vrata ____________________ nasproti, da se pomeniva 
glede moje odločbe, ki jo pričakujem.

Ura je bila že ena popoldan, ko sem šla na kosilo. _______________ so danes pripra-
vile polnjene paprike. V sobi sem si vzela še pol ure počitka, potem pa sem se morala 
pripraviti, saj sva bili s hčerko zmenjeni, da greva po nakupih. Vrnila sem se pozno in ker 
je bil dan dolg, sem hitro zaspala.

Besede, ki jih morate v zgornje prazne prostore pravilno vstaviti so: hišnik, blagaj-
ničarka, delovna terapevtka, strežnica, servirka, fi zioterapevtka, šivilja, socialna delavka, 
kuharica, medicinska sestra, receptorka.
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Malo heca mora biti, tudi v resni službi

KAKO SMO VČASIH SPREJEMALI NOVE SODELAVCE- ZA VSAKEGA SE JE NAŠEL KRST

Ne izgubljamo časa, ko brusimo orodje. Francoski

Zračenje posode

Na oddelkih, kjer so čajne kuhinje, je bil 
novi sodelavec razporejen v čajno kuhinjo. 
Sodelavka, ki mu je predala dela in nalo-
ge, mu je poleg običajnih zadolžitev zabi-
čala, da mora vsako jutro vso posodo, ki je 
v kuhinji, peljati na zasilni izhod (takrat so 
bili to še majhni balkoni) in vso prezrači-
ti. Seveda je sodelavec ubogal, čeprav se 
mu je zdelo to čudno. Vestno je vozil po-
sodo z vozičkom na balkon, ostali smo se 
ob opazovanju lomili od smeha. Prvi dan 
so mu seveda pustili, da je »prezračil« vso 
posodo, potem pa so mu le povedali, kako 
so si ga izposodili.

Obuvanje čevljev

Kot vsak pripravnik, ki začne z delom, 
se je tudi naša nekdanja pripravnica zelo 
trudila, da bi vse naredila po navodilih. S 
starejšim sodelavcem sta stopila v sobo 
stanovalca, ki se je večkrat pošalil na svoj 
račun. Seveda je bil pripravljen, da se na 
svoj račun pošali tudi z novimi sodelavci.

Tako sta ga sodelavec in pripravnica pri-
čela oblačiti in med tem je sodelavec tiho 
rekel: »Hitro, hitro, se nama mudi. Daj, v 
omari poišči še nove čevlje in nogavice!« 
Pripravnica je začela iskati po omari, a ni 
dobila ne čevljev, ne nogavic. Iskala je in 
iskala…. Vendar pa v tisti naglici ni dobro 
pogledala stanovalca, ki je bil na žalost 
po amputaciji obeh nog in je v postelji hu-

domušno spremljal pripravnico, kako se 
trudi. Naj bo v poduk vsem, da hitenje ni 
vedno pozitivna lastnost. 

Kuhanje kave

Vsak, ki nastopi službo v novem delovnem 
okolju se trudi oziroma želi, da hitro osvo-
ji  delovne navade, ki so v vsaki ustanovi 
malo drugačne. Tako se je zgodilo, ko je 
pri nas nastopila nova sodelavka. Po ne-
kaj delovnih dneh ji  je sodelavka naroči-
la: »Veš, klicali so iz ambulante. Danes si 
ti na vrsti, da skuhaš zdravnici in sestri v 
ambulanti kavico!«  Seveda ji ni šlo v gla-
vo, zakaj mora sestra na oddelku kuhati 
kavo. Vendar je stisnila zobe in pripravila 
kavo. »Pa lepo pripravi na pladnju, z mle-
kom, sladkorjem, da ne boš še enkrat ho-
dila nazaj!« ji je še dodatno naročala. Ko je 
vse lepo pripravila, je z mešanimi občutki 
nesla pripravljeno in lepo servirano kavico 
v ambulanto. Potrka in reče: »Dober dan, 
kavica je tu!« Seveda zdravnica ni imela 
pojma, zakaj ji je sestra z oddelka prinesla 
kavo. A je hitro ugotovila, za kaj gre in naši 
novi sodelavki tudi povedala, da ji v bodo-
če za njo ni potrebno kuhati kave.

Nova stanovalka

Tudi, ko so naši sodelavci prvič nastopili 
nočno izmeno, smo si jih včasih privošči-
li. Tako smo nekoč eni izmed njih naročili: 
»Glej, danes zjutraj smo dobili novo stano-
valko. Ima tako navado, da gre k večerne-
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mu počitku šele okrog 23.00 ure zvečer, 
do takrat pa sedi na invalidskem vozičku 
na hodniku. Taka je njena želja.« Drugi so-
delavec pa je pripomnil: »Pa zelo prijazna 
bodi do nje, ker je precej nezaupljiva in so-
vražna do ljudi, ki jih ne pozna!«  Seveda 
je šla sodelavka, točno ob uri na oddelek, 
da bi novo gospo pospremila v sobo. Že 
od daleč jo je lepo pozdravljala, da se go-
spa ne bi razburila. Seveda pa ni vedela, 
da smo na invalidski voziček posadili lutko, 
ki smo jo primerno obleki!

Ekg pod obremenitvijo

Novemu sodelavcu  je bilo naročeno, da 
mora do domskega zdravnika, ki ga bo 
pregledal. Seveda smo se že prej domenili 
z zdravnikom, da gre za šalo. Ko je sode-
lavec prišel do zdravnika, mu je povedal, 
da mora najprej narediti snemanje EKG in 
to pod obremenitvijo. Tako je moral novi 
sodelavec delati počepe, teči na mestu, 
itd…. Ko je zdravnik dobil izvide s snema-
nja EKG, je samo zmajal z glavo in dejal, 
da je nekaj narobe in da mora obvezno z 
izvidi iti k svojemu zdravniku.  Ves prestra-
šen se je vrnil do svojih novih sodelavcev 
in jim razlagal, kaj mu je dejal zdravnik. 
Seveda so ga le-ti nekaj časa tolažili, po-
tem pa so mu povedali, da gre za šalo.

Prigode zbrala
Uroška Uršič

Naprava je boljša kot sila. Francoski

Osojnk spod Osovnka

Cinca okol kevdrca
tok se mu zdi, da mi manjka ene reči.

V hišo pridirja, pa Minco ozmerja
kotl mi fali, ukradla sga mi pa ti.

Minca pa prav, da so otroci djal,
da bili so tri, k' so po kostanj pršli.

Ta prvi glavar, je bil Polde notar
ta drugi naprej, je bil Arhar Andrej,
ta tretji fakin, je bil Sever Valentin –

po domače povedan od Jurjevega Tončeta sin.

Ko reč je dognana,
so šli v Ljubljano

na Žabjeku dobil, vsak svoj so daril.

Spisal oče stanovalke
Helene Maglica 

»Je kaj novega?«  vpraša stanovalka.

»Nič posebnega… staro fl ikamo!« 
odgovori druga.
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Kako Cigani delajo

Kako cigani delajo? Oj, delajo tako:

Mamca, dajte polno vrečo, 

bom povedla vse za srečo.

Tako mi delajo, ho ho, tako mi delajo.

Kako čevljarji delajo? Oj, delajo tako:

Tam en malo, tam en malo,

samo da bo obuvalo.

Tako …

Kako krčmarji delajo? Oj, delajo tako:

Na tablo s kredo pišejo,

ko plačate, ne zbrišejo.

Tako …

Kako pijanci delajo? Oj, delajo tako:

V gostilni vince bum, bum, bum,

doma pa gre na rompompom.

Tako …

Železo se z železom ostri. Latinski
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Kako je bilo nekoč?

Nekoč je bil Strahlov grad poln življenja. 
V njem so živeli mladi in stari, a vsi slepi 
in slabovidni. Nekateri so bili zdravi bolj, 
drugi manj. Nekateri so potrebovali več 
pomoči, nekateri manj. Pri negi bolnih, 
ostarelih in umirajočih so zdravi pomaga-
li bolnim. Zdravstveno nego so jim nudile 
nune, mogoče se kdo še spominja sestre 
Marte, sestre Vianeje in sestre Irene.

Ko je bil zgrajen nov dom (1979), so ži-
vljenjski in delovni pogoji postali boljši. 
Odprli so en negovalni oddelek v prvem 
nadstropju, kjer so stanovali bolni, nepo-
kretni stanovalci. Za približno 50 stanoval-
cev, ki so potrebovali več oskrbe in nege 
so skrbele medicinske sestre in negoval-
ke. Te so bile priučene. 

Tekom naslednjih let je bilo v dom sprejetih 
vedno več pomoči potrebnih starostnikov, 
število slepih in slabovidnih pa je začelo 
upadati. 

Pokazala se je potreba po večjem številu 
strokovno usposobljenega osebja. Takrat 

so v dom prišle medicinske sestre in bolni-
čarke. Mnoge od njih stanovalci še pomni-
jo: Pavlina, Ilonka, Marija,…  Ksenija, Ani, 
Milena so  z nami še danes. 

Pri delu so uporabljale steklene brizge, 
igle, katere so prekuhavale. Še vedno so 
povoje  prali in likali. 

Kljub temu, da so po svetu že poznali ele-
ktrične postelje, so one o njih le sanjale. 
Najtežji bolniki so bili na  kovinskih, bolni-
ških posteljah, ostali pa na klasičnih lese-
nih. 

Povedati znajo mnogo zanimivih zgodbic.

Osebja je bilo malo, dela pa veliko. Da bi si 
olajšali delo, so  že zvečer kruh nadrobili v 
posodice, jih pokrili z vlažnimi krpami. Na-
slednje jutro so čezenj le še polili belo kavo 
in drobivček za zajtrk je bil pripravljen.

V času, ko je v takratni Jugoslaviji med 
drugim primanjkovalo tudi kave, so se zna-
šle čisto po partizansko. Kavno usedlino 
so osušile in naslednji dan še enkrat po-
kuhale. 

Se spomnite časov, ko smo imeli redukcije 
električne energije. Nočna sestra je mora-
la delati tudi takrat. Prižgala je svečo, tisto 
navadno, dolgo, belo. In z njo hodila od 
sobe do sobe. Zjutraj si po kapljah voska 
na tleh videl, kje vse je bila. In če je bilo 
potrebno nekoga poslati v bolnišnico, so 
ga na rokah nesli tudi iz petega nadstro-
pja. Dvigalo brez elektrike pač ne dela.

Za praskanje so potrebni nohti. Turški
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Sodobne, vpojne plenice niso od vedno. 
Prej so starostnikom, ki so obležali v po-
steljah, nameščali plenice iz blaga, t.i. 
tetra plenice. Če so seveda bile. V sili so 
uporabljali karkoli, od posteljnine do obla-
čil. Posledice so bile ne prav prijetne vo-
njave. Podobne se še danes širijo, ko naši 
stanovalci pretirano varčujejo in perejo 
uporabljene vložke za enkratno uporabo. 

V ambulanti, ki je bila takrat v prvem nad-
stropju in je bila hkrati tudi garderoba, se-
strska soba, pripravljalnica zdravil in ver-
jetno še kaj, si našel marsikaj. Npr. škatlo 
z očali. Polno najdenih, samo malo polo-
mljenih, ali ne več uporabnih za posame-
znika. Dali so jih tistemu, ki jih je pač bolj 
potreboval. 

V domu so bili vedno tudi dementni stano-
valci, samo da se bolezni takrat še ni tako 
reklo. Tudi posebnega oddelka zanje ni 
bilo. Bili so povsod po domu. Se sprehaja-
li, prestavljali tuje stvari. Ena od stanovalk, 
je posebno rada imela zobne proteze. Re-
dno jih je pospravljala. Bil je le en problem. 
Ko so jih sestre hotele vrniti stanovalcem, 
niso vedele čigava je katera. Le kaj so po-
tem počele?? 

Še preden  smo imeli v domu recepcijo in 
Mozaik, so se  dementni stanovalci spre-
hajali po Škofji Loki. Zatavali so npr. na av-
tobus in se peljali vse do Javorij. Od tam 
nazaj pa lepo v policijskem spremstvu. Na 
koncu se je gospa policistu zahvalila in se 
še priporočila za spremstvo. 

Neko noč je nočna sestra pogrešila enega 
od stanovalcev. Klicala je policijo. Opisala 
je stanovalca: star, siv, v pižami, s copati, 

pozabljiv. Tekom noči so ji policisti pripelja-
li tri Ločane, ki so ustrezali opisu, a nihče 
ni bil pravi. K sreči se je zjutraj vrnil sam. 

Ja, stanovalci so bili in so še vedno zabav-
ni. Tako je ena od gospa potrkala na vra-
ta sestrske sobe. V ustih je imela manjši 
svitek in nekaj momljala. Ker je niso razu-
mele, je vzela svitek iz ust in povedala, da 
ima epileptični napad. 

Neka druga stanovalka je bila prepričana, 
da sedaj že bivši direktor Centra nujno po-
trebuje sladkor. Veliko sladkorja. Naslednji 
dan je trgovec pred njegovo pisarno do-
stavil toliko sladkorja, da direktor nikakor 
ni mogel v svojo pisarno. 

In, če smo že pri direktorjih,  še ena zgod-
bica izpred res mnogih let, več kot 20. Di-
rektor se je pogovarjal z medicinsko se-
stro. Povedal ji je, da bodo v delavnicah 
imeli kolektivni dopust. Ona pa je potožila, 
da še dolgo ne gre na dopust. Pa se di-
rektor začudi, kako to, da v domu nimamo 
kolektivnega dopusta. 

Časi se res spreminjajo. O tem ali na bolje 
ali slabše, bi lahko razpravljali. Če vpraša-
te kadilce, vsekakor na slabše. Marsikdo 
se spomni, kako se je povsod vil cigaretni 
dim. Tudi tam, kamor nikakor ne sodi. Po 
ambulantah, sestrski sobi, bolniških so-
bah….  

Tanja Stržinar

Ne jemlji pritlikavčka, če hočeš izmeriti globino vode. Indijski

To, kar vemo, je kapljica, to, česar 
ne vemo, je morje.  

Newton
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Spomini na začetke

Sedaj, ko sem že šesto leto doma, se ve-
likokrat vprašam, kam le čas beži. V vsa-
kem obdobju, ko prejmem novo številko 
vašega časopisa Štirje letni časi mi misel 
uide na službovanje v CSS in z veliko vne-
mo in veseljem preberem vse kar objavite. 
Tako sem na nek način še vedno z mislijo 
povezana z vami in z dogajanji v domu. 

Pri zadnji številki sem opazila, da prihaja 
lepa obletnica – 50. številka. Ob tem se 
mi je porodila misel, kako je časopis sploh 
nastal in tudi misel, da bi bil lahko to moj 
prispevek. Že čez nekaj dni me je poklica-
la glavna urednica z isto idejo in zadeve 
so stekle.

Bilo je to davnega leta 2000, ko je bilo v 

trendu, da je potrebno poleg svojega dela 
prispevati in razvijati še dodatne projekte 
v domu. Tako sem jaz dobila nalogo, da 
ustvarim časopis oziroma smo to kasneje 
poimenovali bilten. Slišalo se je lepo, am-
pak kako pristopiti k stvari. Bolj, ko sem 
razmišljala, bolj so se začele porajati misli 
in teme. 

Najprej sem se lotila naslovnice - 4 letni 
časi. Ta mi je bil zelo všeč, kajti že s tem 
sem dala jasno vedeti, da bodo letno 4 
številke, ki bodo povzele posamezno ob-
dobje (letni čas). Nato je sledila vsebina. 
Želela sem, da bi bil časopis za vse in da 
bi zajel čim več dogajanj, tako v domu, kot 
zunaj njega. In predvsem, da bi obenem 
povezoval stanovalce, delavce, svojce in 
obiskovalce.

Grčav les potrebuje ostro sekiro. Ruski
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Da bi bila zadeva bolj atraktivna in zani-
miva je bilo potrebno vzeti v roke tudi fo-
toaparat, pobrskati po arhivu in sestavljati 
članke. Moram reči, da je z vsakim dnem 
nastalo malo več in zadovoljstvo je bilo iz 
dneva v dan večje. To ni bila več samo de-
lovna naloga, pač pa tudi zabava in užitek 
na delovnem mestu. Stvar je stekla in ob 
dokončanju prispevkov je bilo potrebno iz-
brati še tiskarja in oblikovalca. Za slednje-
ga sem izbrala kar svojega sina, ki je tedaj 
obiskoval Likovno akademijo. Bil mi je v 
veliko pomoč. Danes bi temu rekli korupci-
ja, vendar je bilo le prostovoljno delo.

Tako je bilo vse na red in junija 2000 je 
sledilo rojstvo prve številke. Veselje je bilo 
vsesplošno, moje pa še posebno, saj ni-
koli nisem razmišljala o takšni stvaritvi. 
Ponosna sem še sedaj, ko vidim, da se je 
zadeva prijela, da še naprej pridno ustvar-
jate in izdajate vedno nove številke, vsaka 
posvečena svoji temi.

Kako pa je sedaj z menoj, ko uživam v sta-
tusu upokojenke? ČUDOVITO!

Tako kot službo, sem zapustila tudi Ško-
fjo Loko. Sedaj živim na dveh lokacijah in 
sicer pod hribom Ratitovec – Podlonk in 
na obali v Ankaranu. Tako sem malo tu 
in malo tam, zato mi tudi čas tako beži. 
Imam tudi dve ljubki živalci in sicer perzij-
sko muco Lenčo, ki že 12 let vztrajno čuva 
hišo in psička maltežančka, ki povsod hodi 
z menoj.

Ker nadvse rada potujem, si privoščim 
daljša in krajša potovanja (1 evro na dan 
in ob letu imaš 365 evrov, kar ti omogoči, 
da greš lahkega srca kamorkoli na krajša 

potovanja). Ogledala sem si že kar nekaj 
sveta, od Floride, Turčije, Tunizije, Egip-
ta… pa vse do trimesečnega bivanja v 
Avstraliji, kjer živi sin z družino. Današnja 
tehnologija je tako napredovala, da se z 
njegovo družino vidimo in slišimo skoraj 
vsak dan. K sreči je hčerka s svojo druži-
no v Ljubljani, tako da imam vsaj te vnuke 
v bližini. 

Kdo bi vedel kam me bo še peljalo to ži-
vljenje in kaj me še čaka. Upam, da še 
velikokrat v nove izzive in doživetja. Kajti 
moj moto je: »Potrebno je ceniti preteklost, 
živeti sedanjost in sanjati prihodnost.«

Vam v domu, kjer vas je še kar nekaj, ki 
smo se poznali in seveda vsem drugim 
stanovalcem, ki ste prišli po mojem od-
hodu, želim veliko zdravja in veselih dni; 
in da bi aktivno sodelovali pri ustvarjanju 
vašega časopisa ter doživeli še veliko pri-
jetnih uric ob branju.

Janka Lotrič

Ne poskušaj leteti, dokler ti ne zrastejo krila! Nemški

Ne štejejo napori, temveč dosežki!

T. Kraševec
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ŠTIRJE LETNI ČASI skozi številke

Časopis Štirje letni časi je že od vsega 
začetka svojega nastajanja zasnovan na 
podlagi izbrane teme. Ta se lahko nave-
zuje na letni čas posamezne številke, na 
dogodke ali priložnosti, ki jih obeležujemo 
v Centru, ali pa je predlagana na podlagi 
zanimanja, ki ga izrazijo posamezniki. 

Tako nas skozi vsako številko vodi rdeča 
nit, v želji da nas vzpodbudi k razmišlja-
nju in nas seznanja s čim novim. Od leta 
2000, od prve številke Štirih letnih časov, 
smo jih nanizali že petdeset in te vam, da 
vam osvežimo spomin, predstavljamo.

1. ARHIV SLOVENSKIH ŠAL
2. PRIJATELJSTVO
3. SREČA
4. LJUBEZEN
5. VREMENSKI PREGOVORI POLE-

TNIH MESECEV
6. O ŽIVLJENJU
7. VOŠČILA

8. MOŠKI IN ŽENSKE
9. KJE SEM HODIL, KOD SEM BIL
10. BOLEČINA
11. PRETEKLOST, SEDANJOST, PRI-

HODNOST
12. UPANJE
13. SPOMIN
14. DELO
15. VESELJE
16. GLASBA
17. KNJIGA
18. BARVE
19. PRAZNOVANJE
20. SVOBODA
21. USODA  (priloga časopisa: POZ-

DRAV POLETJU – 1. medgeneracij-
ski tabor na Vodiški planini)

22. RESNICA
23. IGRA
24. ŠOLA IN UČITELJI
25. SLOVENIJA – EVROPA (priloga ča-

sopisa: POZDRAV POLETJU – 2. 
medgeneracijski tabor na Vodiški 
planini)

26. DOM (priloga časopisa: 70 LET CSS 
Škofja Loka)

27. VERA
28. ŽIVALI
29. ŠPORT IN REKREACIJA (priloga 

časopisa POZDRAV POLETJU – 3. 
medgeneracijski tabor na Vodiški 
planini)

Delo je svetloba, če je plačano z ljubeznijo. Angleški
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30. BONTON
31. MLADOST – STAROST
32. NARAVA (priloga časopisa: OTVO-

RITEV NOVIH PROSTOROV)
33. STARŠI IN OTROCI (priloga časopi-

sa POZDRAV POLETJU – 4. medge-
neracijski tabor na Vodiški planini)

34. NAVADE, ŠEGE IN OBIČAJI
35. ČAS
36. HRANA IN PIJAČA
37. OBLAČILNA KULTURA
38. DOBRODELNOST
39. GORSKO REŠEVANJE

40. VARSTVO OKOLJA
41. ZIMSKA DOŽIVETJA
42. PESMI, PETJE IN POEZIJA
43. DOMAČE OGNJIŠČE
44. POMLADNO PREBUJENJE
45. HOBIJI IN PROSTI ČAS
46. ASTROLOGIJA, ZVEZDE IN PLA-

NETI
47. VODA VIR ŽIVLJENJA
48. TELEKOMUNIKACIJA SKOZI ČAS
49. VRTIČKARSTVO IN ZELIŠČA
50. SLUŽBE IN ZAPOSLENI CSS ŠKO-

FJA LOKA

Dobro plačilo naredi hitre roke. Nemški

Uroška , Andreja, Denis, Marinka, Romana, Zvonka in Nataša se trudijo in spletajo mreže med stanovalci, zaposlenimi, 
svojci in drugimi, da je vsaka nova številka zanimiva in berljiva!

T
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NAGRADNA IGRA

Nagradno vprašanje prejšnje številke se je glasilo

KOLIKO ŠTEVILK ČASOPISA

ŠTIRJE LETNI ČASI JE BILO ŽE IZDANIH?

Pravilni odgovor je 49 številk, 

srečo pri žrebu in tudi nagrado, pa dobi stanovalka

VIDGOJ SLAVKA

Naše čestitke!

♦ ♦ ♦

V današnji številki pa vas sprašujemo

Katerega leta je bila zgrajena stavba 
CSS Škofja Loka?

Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom, 

oddate v recepciji

najkasneje do 29. novembra 2013

Vabljeni k sodelovanju!

Trdo pridobljeno, dolgo ohranjeno. Angleški
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Srečujemo se z vedno večjimi problemi v okolju 
in samo s spoštovanjem narave ter 

opustitvijo dejavnosti, ki jo ogrožajo, 
bomo lahko ohranili ravnovesje. 

Tako bomo v 51. številki pozornost namenili 

EKOLOŠKI OZAVEŠČENOSTI

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 20. novembra 2013

PREPUSTITE SE ČAROM JESENI!
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Štirje letni časi je časopis
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

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

Oktober 2013 - 400 izvodov

www.css-sl.si

Nekoliko hudomušno je pred leti zaposlene upodobil Andrej Čufer.


