
Številka 55 / December 2014

Št
irj

e 
le

tn
i č

as
i j

e 
ča

so
pi

s 
C

en
tra

 s
le

pi
h,

 s
la

bo
vi

dn
ih

 in
 s

ta
re

jš
ih

 Š
ko

fja
 L

ok
a



Št. 55  -  December 2014 Št. 55  -  December 2014

2 3

ŠTIRJE LETNI ČASI  je interni časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Kot pove 

že samo ime, ga prebiramo ob vsaki spremembi letnega časa. Je plod soustvarjanja stanovalcev, 

njihovih svojcev in zaposlenih – v tako veliki družini kot je naša je namreč živih veliko spominov, 

znanj, razmišljanj, talentov… Naša hiša je stičišče različnih ustvarjalcev ter dejavnosti, velikokrat 

pa se tudi sami udeležujemo, obiskujemo ter raziskujemo svet zunaj doma – ob vsem tem se rodi 

marsikatera misel, ki jo je vredno zapisati in deliti z drugimi. In to je naš glavni namen – z besedo 

spoznavati sebe in druge ter tako ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno. VABLJENI 

TUDI VI!
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KRONIKA
Koledar dogodkov  .....................................5
Jubilanti in 78 let CSS Škofja Loka  ........7
Spomini na začetek gradnje  

doma starejših v Škofji Loki ...................8
Najboljš' vin' je krstil svet' Martin  .........9
Gole gredice  ................................................10
Mednarodni dan bele palice  .................11
Okras za obraz  ............................................11
Dediščina gre v šole  .................................12

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
Pismo Zimzelenk  .......................................14
Nova pot  .......................................................15
Radi pojemo  ................................................15

PREDSTAVI SE
Dovolite, da se vam predstavim  ..........16
Novi izzivi  .....................................................17
Knjižnica slepih in slabovidnih  

Minke Skaberne  .......................................18

MED NAMI
Obnova oddelka Mavrica  

in prenovljena pralnica  .........................21
Dnevno varstvo v CSS Škofja Loka  ......22
Predavanja  ...................................................24

S pesmijo v vedre jesenske dni  ............25
Bili so med nami  ........................................26

ČISTO VSAKDANJE STVARI
Foto klub Tržič  ............................................27
Novoletni okraski iz slanega testa  .......28
Novoletne želje  ..........................................29

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE
Pšenica – najlepši cvet  .............................30
Obiski in obdarovanje ..............................31
Vnuki za babice in dedke ........................33
Zaljubljena jelenčka ..................................35

UTRINEK DNEVA
Jesensko zimski pridih..............................36

RAZVEDRILO
Božično novoletna smrekica  

in angelčki ..................................................40

ZAPOJMO PO NAŠE
Silvestrski poljub ........................................41

POMEMBNI DOGODKI
Narava nam kaže zobe .............................42
Jesen ...............................................................43
Globoke raze ................................................45

NAGRADNA IGRA
Rezultati in nova nagradna igra ............46

Božično novoletni prazniki so kot zatočišče,

kot tisti mirni kotiček, ki ga vztrajno iščemo

skozi vse življenje. Pridejo s tihim pišem vetra,

nas milo pobožajo in ostanejo ravno prav 

dolgo,

da se umirimo, ustavimo vedno hitrejši korak 

in

se zazremo vase ter drug v drugega.

PRIJETNE PRAZNIKE TER 
VSE DOBRO V PRIHAJAJOČEM LETU!

Vam želimo

direktorica Silva Košnjek in

zaposleni CSS Škofja Loka.
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Sreča je v ljudeh in dom smo ljudje, zato je 
sreča okrog nas, le včasih se jo moramo 
naučiti videti ter tu in tam potruditi priklica-
ti. Da, za srečo se je treba tudi potruditi, se 
preprosto odločiti, da bomo srečni. Treba 
se je znati osredotočiti na dobro in lepo 
okrog nas ter se posloviti od slabih reči, 
slabih navad in slabih misli. Saj veste, ne 
obstaja slabo ali grdo vreme, le neprimer-
na obleka.

S pozitivizmom ter odprtimi srci in glavami 
smo tako preživeli tudi leto 2014. V Cen-
tru slepih, slabovidnih in starejših smo se 
trudili za srečo vseh: zaposlenih, stanoval-
cev in svojcev. Med letom smo izpeljali kar 
nekaj projektov in dogodkov. Eden večjih 
je projekt medgeneracijskega druženja, v 
katerega so vključeni otroci škofjeloških 
vrtcev in osnovnih šol. Ob dnevu evropske 
kulturne dediščine pa so naši stanovalci 
skupaj z učenci Osnovne šole Jela Jane-
žiča nastopili na kulturni prireditvi, kar nam 
je prav tako ostalo v čudovitem spominu. 
V naši hiši smo izvedli natečaj za poime-
novanje oddelkov, na katerem so stano-
valci izbrali nova imena za naše oddelke. 
Skozi vse leto smo v Centru slepih, slabo-
vidnih in starejših pripravljali predavanja in 
delavnice, namenjene vsem zaposlenim, 
svojcem in ostalim občanom. V prihodnje 
pa si želimo, da bomo lahko vse storitve, ki 
jih ponujamo našim stanovalcem, ponudili 
ljudem v domačem okolju in se s tem pre-
oblikovali v gerontološki center.

Sreča pripada tistim, ki so pripravljeni  
biti srečni

Naj čas nikoli ne mineva tako hitro, da ne bi zastali in pomislili na prijatelje, se 
nasmehnili in občutili lepoto tega, da imamo drug drugega.

Kot že nekaj let zapored, smo tudi letos 
odprli prenovljen oddelek, tokrat v tretjem 
nadstropju. S prenovo oddelka Mavrica so 
naši stanovalci pridobili  boljši bivalni stan-
dard, izboljšali pa so se tudi pogoji za izva-
janje kakovosti storitev, saj je vsaka soba 
pridobila svojo kopalnico in sanitarije. Na 
oddelku Mavrica smo obnovili tudi dnevni 
prostor, ob katerem je manjša kuhinja. Ta 
pridobitev bo omogočala delo po koncep-
tu gospodinjskih skupin, kar pa narekujejo 
tudi smernice Resolucije o nacionalnem 
programu. Poleg prenove oddelka pa se 
je letošnje leto zaključila tudi prenova pral-
nice, z jaškoma za umazano perilo in od-
padke. 

Ob koncu leta smo se lotili obnove tristo 
let starega parka. V parku bo na novo tla-
kovana pot, ki bo primerna za invalidske 
vozičke ter bo prilagojena slepim in slabo-
vidnim. Park bo opremljen z novimi klopmi, 
namenjen pa bo vsem, ki bodo v Stari Loki 
želeli posedeti in uživati v miru in zelenju.

Leto 2014 se tako izteka. Z njim smo lahko 
zadovoljni. Vse seveda ni šlo po načrtih, 
toda trudili smo se, ohranili upanje in v do-
bršni meri uspeli. Kjer se naši načrti niso 
povsem uresničili, vztrajamo naprej. Idej, 
zagona in volje nam ne manjka. 

Zato pogumno zremo naprej - v novo leto 
2015, polno izzivov, dogodkov in doživetij. 
Prepričana sem, da nam bo šlo, da bomo 
dobri, uspešni in srečni. Ja, srečni! To je 
najpomembneje. In zdravi, seveda! Zato 

vsi skupaj naredimo sreči pot do nas in do-
volimo, da nas sreča najde. Potrudimo se 
iskati dobro v ljudeh in stvareh. Včasih je 
potrebno zelo malo. Saj veste: poleg son-
ca potrebujemo tudi dež, ker brez dežja ne 
bi bilo mavrice. Pomislite, za koliko barv bi 

bili potem prikrajšani. Res je – marsikaj je 
v naših glavah in v našem odnosu do ljudi 
in stvari. Zato nam vsem želim, da se v 
letu 2015 preprosto naučimo in si dovoli-
mo biti srečni! 

Silva Košnjek 
Direktorica

KOLEDAR DOGODKOV

8.9. Mednarodni dan pismenosti

17.9.
Pevske vaje stanovalcev Centra in učencev OŠ Jela Janežiča; 
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Evropa«

18.9. Predavanje na temo Komunikacija z naglušnimi, oglušelimi in gluhimi osebami

19.9. Mednarodni dan gluhih

21.9. Svetovni dan miru

23.9. Prvi jesenski dan

25.9.
Nastop domskega PZ Sončni žarek skupaj z učenci OŠ Jela Janežiča, v okviru 

projekta »Kulturna dediščina gre v šole«, v Sokolskem domu v Škofji Loki

29.9. – 1.10.
14. Festival za tretje življenjsko obdobje, pod geslom 

Vsi smo ena generacija!

30.9. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih septembra

1.10. Mednarodni dan starejših

1.10.
Zabavno dopoldne s palačinkami v Burnikovi dvorani; 

Sestanek članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj

2.10.
Odhod v  OŠ Ivana Groharja, na ogled nastopa učencev; 

Koncert vokalne skupine Pozdrav iz Gorenje vasi v Burnikovi dvorani

8.10. Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom

9.10. Svetovni dan pošte

10.10. Svetovni dan duševnega zdravja

15.10. Mednarodni dan bele palice

17.10. Svetovni dan boja proti revščini

17.10. Ogled nove Knjižnice slepih in slabovidnih Slovenije v Ljubljani

20.10. Kostanjev piknik v rondoju pred Centrom

30.10. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih meseca oktobra

31.10. Dan reformacije

Naj danes objame preteklost s spominom in bodočnost s hrepenenjem. (K. Gibran)
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Veliko je majhnih stvari, ki so vredne spoštovanja. Malo je velikih stvari, ki so vredne 
občudovanja. (Egipčanska modrost).

KOLEDAR DOGODKOV

1.11. Dan spomina na mrtve

10.11. Proslava ob 78. letnici CSS Škofja Loka in martinovanje v Burnikovi dvorani

12.11. Otvoritev prenovljenih prostorov oddelka Mavrica

14.11. Zgodovinski krožek z Marokom Ogrisom na temo »Obredi slovesa«

14.11. Svetovni dan sladkorne bolezni

16.11. Mednarodni dan strpnosti

20.11. Koncert MPZ Domel v Burnikovi dvorani

Ob dnevu starostnikov, 1. oktobra, smo v zabavnem do-
poldnevu  pekli palačinke.

Z jesenjo smo pričeli tudi z obnovo parka, kjer bo pred-
vsem več sprehajalnih poti, prilagojenih tudi za slepe in 
slabovidne.

Tonček in Gefi Žerdin sta v novembru praznovala dia-
mantno poroko, usodni DA sta dahnila 60 let nazaj. Naj 
še dolgo uživata skupaj!

V novem letu vam želimo, da bi vsak dan prisluhnili vsaj eni pesmi, si ogledali lepo sliko, 
prebrali nekaj verzov in slišali čim več prijaznih besed.

Jubilanti in 78 let CSS Škofja Loka

30 let
Justin Vida

25 let
Plemelj Ana

20 let
Štremfelj Anton
Mrvar Jože

15 let
Pibernik Cvetka
Jamnik Anica

10 let
Mlakar Nada
Markelj Angela
Pezdir Marija
Brtoncelj Marija
Thaler Marija

5 let
Pagon Marija
Fifer Ivan
Žorž Zora
Čarman Marija
Mandič Marija
Tahirovič Marija
Dolenc Marija
Piškur Marjan
Čadež Alojzija
Jelenc Marija
Demšar Terezija
Peternel Marija
Kalan Franc

Vida Justin

Ljubezen stori žensko bistroumno in 
moškega zmedenega. 

Erich Maria Remarque
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Na nov'ga leta dan odženi vse skrbi stran, široko se nasmej, v prihodnost poglej.

Spomini na začetek gradnje doma starejših 
v Škofji Loki

Novo leto naj ima tople, modre oči. V njih naj bodo nebo in sanje in sreča za vse ljudi.

Najboljš' vin' je krstil svet' Martin

V našem Domu ne izpustimo prav nobene 
prilike za skupno druženje in veselo pra-
znovanje. Vse nam pride prav. V tem zapi-
su vam jih bom nekaj natrosila. Najprej je 
bila palačinkijada. To je naša eminentna 
olimpijska športna panoga, v katero smo 
vključeni vsi, ki imamo radi sladke jedi. 
Odvijala se je v sredinem dopoldnevu, 1. 
oktobra, na mednarodni dan starejših, ki je 
bil razglašen v Združenih narodih decem-
bra 1990 in je namenjen skrbi za starejše 
ter izgradnji vrednote večjega spoštovanja 
do starejših. 

Ta dan, na praznik starejših, so nas za-
posleni želeli malo bolj razvajati. Naše 
vrle terapevtke so spekle goro palačink, 
ki so po želji namazane z marmelado ali 
čokolado ali skuto, na naše veliko veselje, 
pristale v naših nenasitnih želodcih. Suro-
vine, testo in namaze zanjo so pripravile 
naše prijazne kuharice. Pridne, ustrežljive, 

neugnane čebelice, po domače kelnarce, 
so nas vztrajno stregle z močno zaželeni-
mi palačinkami. Vmes je igral in pel še naš 
zvesti prijatelj Frenk, zato je bilo vzdušje v 
Burnikovi dvorani in pred njo še bolj spro-
ščeno, živahno in zabavno.

Temu je sledil tradicionalen kostanjev pi-
knik. Letos je bilo v slovenskih gozdovih 
bolj malo kostanja, tako da ni bilo moč pri-
čakovati, da nam ga bodo naši zaposleni 
in prostovoljci sami nabrali. Še dobro, da 
so v naših trgovinah prodajali bolgarski, 
grški in albanski kostanj. Kupili smo grške-
ga ter ga spekli in skuhali po slovensko. 
Bil je ravno tako dober kot naš. Tiste dni 
nam je bilo vreme naklonjeno, zato smo 
ga lahko lupili zunaj pred Domom. Zraven 
so nam postregli še mošt in čaj. Pridružili 
so se nam tudi sosedje, varovanci in zapo-
sleni v škofjeloški enoti VDC Kranj, zato je 
bilo dogajanje res veselo.

Vreme nam je bilo bolj naklonjeno ob kostanjevem pikniku, lah-
ko smo ga izvedli na prostem.

Vino smo krstili in ga popili.

Skrb za starejše ljudi pomeni eno najpo-
membnejših humanističnih načel. Pri tem 
so nastanitev, oskrba, pomoč in nega 
nepogrešljive oblike varstva starejših, ki 
zaradi različnih vzrokov ne morejo živeti 
sami ali v skupnosti s svojci, doma. Vse 
to zahteva izgradnjo ustreznih domov za 
ostarele.

V občini Škofja Loka je bilo v letu 1972 pri-
bližno 3000 ljudi starejših od 65 let. Pra-
ksa je že tedaj kazala, da več kot 5 % sta-
rejših potrebuje domsko varstvo. Takratna 
Skupščina Škofje Loke je ugotovila, da na 
svojem področju potrebuje ustrezen dom 
s kapaciteto 150 bivalnih mest. Dotlej so 
njeni občani odhajali v domove izven obči-
ne, po dostopnih podatkih so bili kar v 17 
različnih krajih. Težko so se odločali za ta 
korak in zapuščali domače okolje, pogosto 
daleč od svojcev.

Zaradi tega se je že vrsto let porajala in 
izoblikovala zamisel, da moramo tudi v 
Škofji Loki zagotoviti domsko varstvo za 
starejše ljudi. V letu 1972 je Skupščina ob-
čine Škofja Loka sklenila, da pristopi k pri-
pravam za izgradnjo doma. Po ustanovitvi 
samoupravnih interesnih skupnosti je bila 
skrb za izgradnjo prenesena na Občin-
sko skupnost socialnega skrbstva Škofja 
Loka, katere predsednica sem bila v teh 
letih tudi sama.

Z vsemi močmi sem si prizadevala, da bi 
z gradnjo doma čimprej začeli. Program 

gradnje smo sprejeli v letu 1975. Zavod 
za urbanizem Bled je izdelal tehnično do-
kumentacijo za gradnjo s kapaciteto ne-
kaj nad 200 ležišči, od tega 80 ležišč za 
potrebe nastanitve slepih in slabovidnih iz 
vse Slovenije, ki so tedaj živeli v prostorih 
Starološkega gradu. Objekt naj bi zago-
tavljal tudi vse servisne usluge (kuhinja, 
pralnica, ambulanta, ogrevanje za celoten 
kompleks Centra slepih). Občinska sku-
pnost socialnega skrbstva je gradbena 
dela zaupala SGP Tehnik iz Škofje Loke.

S težavo, kot je to tudi danes, smo zbirali 
sredstva za izgradnjo. Pretežni del stro-
škov investicije je pokrila takratna Sku-
pnost pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja SR Slovenije, Občinska skupnost 
socialnega skrbstva je pri banki najela 
posojilo, nekaj je primaknila tudi Občinska 
stanovanjska skupnost. Tako so gradbena 
dela stekla v začetku leta 1978 in v mese-
cu aprilu 1979 je bila gradnja zaključena.

Moj mandat predsednice je takrat že pote-
kel. Živo se spominjam začetka gradnje in 
polaganja temeljnega kamna ter zaveda-
nja, da bo ta objekt morda po potrebi tudi 
domovanje mojih bližnjih in mogoče tudi 
moj bodoči dom.

Vesela sem, da sem imela priliko po svojih 
močeh prispevati k izgradnji doma za sta-
rejše v Škofji Loki.

Mira Primožič
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Narava vedno znova začenja iste stvari; leta, dneve, ure. Tako nastaja neke vrste 
neskončnost in večnost. (William Blake)

Drugi novembrski ponedeljek je bil v CSS 
Škofja Loka spet prazničen dan. Stanoval-
ci in zaposleni smo se, zbrani v Burnikovi 
dvorani, najprej spomnili začetkov skrbi 
za slepe in slabovidne v Stari Loki ter 78. 
obletnice delovanja našega Centra, potem 
pa so podelili priznanja in rožice, oziroma 
šopke vsem stanovalcem, ki so letos pra-
znovali 5., 10., 15., 20., 25. in 30. obletni-
co bivanja v Centru, slednjo je praznovala 
stanovalka Vida Justin. 

Obenem smo čestitali še stanovalcema, 
zakoncema Antunu in Genovefi Žerdin, ki 
sta prav v teh dneh slavila 60 let skupnega 
življenja, oziroma sta praznovala biserno 
poroko. Tudi njiju so počastili s čudovitim 
šopkom, vsi skupaj pa smo ju nagradili z 
navdušenim aplavzom. 

Po zaključku spominjanja obletnic pa se je 
pričelo še veselo martinovanje, ki sta ga s 
svojim neutrudnim igranjem ter pevskim in 
šaljivim glasom popestrila naša velika pri-
jatelja Frenk in Brane (Duo Frenky). Zato 
je bilo ozračje v dvorani res Martinovemu 
dnevu primerno. Še dobro, da so naše 
sobe vse pod eno streho, vsaj pihati ni bilo 
treba. Najlepša hvala vsem organizatorjem 
in njihovim sodelavcem za odlično pripra-
vljene prireditve, ki starejšim stanovalcem 
ozaljšajo in oplemenitijo jesen življenja v 
CSS Škofja Loka. Tudi nam, ki smo še v 
pomladi življenja, dogajanja "vseh sort" 
dobro denejo. 

Alenka Oblakovič

Skrivnost uspeha v življenju ni v tem, da človek dela tisto, kar ljubi, temveč da ljubi tisto, 
kar dela. (Winston Churchill)

Mednarodni dan bele palice

Bela palica je pripomoček slepih in sla-
bovidnih, s pomočjo katere se orientirajo 
po bližnji okolici, izmikajo oviram in hkra-
ti nase opozarjajo ljudi v okolici, na svo-
je potrebe in pravice. Bela palica je tako 
postala prepoznavni znak, simbol slepih 
in slabovidnih in leta 1970 je mednarodna 
zveza slepih razglasila 15. oktober za 
mednarodni dan bele palice.

Verjetno so osebe s poškodbami, okvara-
mi vida palico uporabljale že od nekdaj, a 
je bila uvedena šele po prvi svetovni vojni. 
Prvi naj bi svojo palico pobarval na belo 
britanski fotograf in glasbenik James Bi-
ggs, ki je oslepel leta 1921 v nesreči. Z 
uporabo bele palice je želel opozoriti vo-
znike v domačem kraju. V letu 1931, v 
Franciji, pa je Guilly d'Herbemont začel z 
državnim gibanjem za uvedbo bele palice 
za slepe ljudi.

Bela palica se je postopoma uveljavila v 
vse več državah po svetu, sprejeli so tudi 
ustrezne predpise, s katerimi so belo pali-
co označili kot simbol in prometni znak za 
slepe in slabovidne.

Bele palice so narejene iz različnih snovi. 
Tradicionalno so bile lesene, danes pa so 
pogosto iz umetnih mas ali aluminija. Tudi 
izvedbe so različne - prvotne palice so bile 
iz enega kosa, danes pa so pogoste tako 
imenovane teleskopske bele palice, ki so 
sestavljene iz več delov in se zložijo kot 
antena, in zložljive bele palice, katere deli 
preložijo eden na drugega.

Okras za obraz

Okraski takšni in drugačni 
in barvnih lučk na tisoče, 

s tem bi radi popestrili  
prihajajoče praznike.

Jaz mislim pa, da je najlepši 
okras – nasmeh za naš obraz, 

naj to bo danes ali jutri, 
pomemben tu ni prav nič čas.

Naj ta okras na našem licu 
zares nikoli ne zbledi, 

naj sled za njim bo vedno vidna, 
četudi praznikov več ni!

Marija Ana Petek

Gole gredice

V teh dneh,  
dež žalosti dneve.  
Daleč od sonca in morja  
zateglo kličem  
za bosim poletjem,  
ura za uro mineva  
brezkončno počasi.  
Čutim dih jeseni.  
Plazi se vame –  
skeli, kakor rana.  
Odkar sanjam preprostost ljubezni,  
so moji dnevi nedosegljiva daljava.  
In beg pred hlastočim vrtincem  
samote. 

Milena Sušnik Falle
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Čeprav nam je veliko vzeto, nam veliko ostaja, včasih se stemni, toda prihaja jutro in z 
njim nov dan.

Dediščina gre v šole

V Škofji Loki se je od 25. septembra do 
8. oktobra 2014 odvilo mnogo dogodkov 
v okviru Dnevov evropske kulturne de-
diščine (DEKD), ki so tokrat imeli naslov 
Dediščina gre v šole. Otroci, ki so vklju-
čeni v Vrtec Škofja Loka, učenci vseh treh 
škofjeloških osnovnih šol in njihovih po-
družnic ter dijaki gimnazije so ob pomoči 
svojih mentorjev v tem času pripravili vrsto 
izvrstno izvedenih prireditev in dejavnosti, 
v katerih so se predstavili z glasbenimi in 
plesnimi nastopi ter zaigranimi dramatiza-
cijami in deklamacijami ter z razstavami in 
prikazanimi deli, povezanimi s kulturnim 
izročilom. V kulturnem programu, ki se je 
odvijal 25. septembra v Sokolskem domu, 
je skupaj z učenci OŠ Jela Janežiča in nji-
hovim učiteljem Antonom Krekom, nastopil 
tudi domski pevski zbor Sončni žarek pod 
vodstvom Denis Kamnar. Dan pred nasto-
pom je zbolel harmonikar Jaka, zato so tik 
pred zdajci k sodelovanju na nastopu (da 

bi učenec Tilen - harmonikar ne imel pre-
velike treme) povabili dva člana skupine 
Suha špaga, harmonikarja in igralca škaf 
basa, ki sta se z veseljem pridružila.

Za skupni nastop je bilo potrebno kar ne-
kaj predhodnih vaj. Z njimi smo začeli v 
prvi dekadi septembra. Takrat smo bili v 
naši veliki hiši že sredi zahtevne prenove 
oddelka Mavrica, zato smo imeli kar nekaj 
vaj v dnevni sobi oddelka Zimzelen. Če-
prav smo se stanovalci Centra in učenci 
OŠ Jela Janežiča že večkrat med seboj 
obiskali, je bilo na prvi vaji čutiti nemalo 
zadrege. A smo vztrajali v skupnem petju 
in igranju, zato nam je iz vaje v vajo šlo 
vedno bolje. Naša zborovodkinja Denis in 
njihov pedagog Anton sta bila že po pr-
vih vajah prepričana v naš skupni uspeh, 
tako sta svoje 100 % zaupanje v izvrstno 
skupno sozvočje prenesla tudi na vse nas. 
Zakaj jima ne bi verjeli? In tako smo se še 
bolj trudili ter peli in igrali, dokler smo še 
zadosti glasu imeli. V zadnjem četrtkovem 
dopoldnevu meseca kimavca je v Centru 
veselo završalo že takoj po zajtrku. 

Pevci domskega zbora in naši zaposleni – 
spremljevalci so se odpravili z avtomobili 
na pot do Sokolskega doma na Mestnem 
trgu. Midva z Ivekom sva jo mahnila kar 
peš. Najprej smo imeli vsi, ki smo tisto 
dopoldne nastopili, skupno generalko, ob 
9. uri pa se je prireditev čisto zares za-
čela. Program sta povezovala gimnazijca 
Marcel Nahtigal in Rok Pintar. OŠ Cvetka 
Golarja je v svoj program vključila nastop 

Nastop domskega PZ skupaj z učenci OŠ Jela Janežiča v 
okviru projekta »Kulturna dediščina gre v šole«

V teh dneh, ko se vsem nekam mudi, ko nas že prazniki podijo, izberite takšne si poti, ki 
prave se smeri držijo. Naj vodijo vas med ljudi, ki vas z dobroto bogatijo.

mladinskega pevskega zbora, skupni na-
stop folklorne skupine in otroškega pev-
skega zbora ter nastop tamburaške sku-
pine Bisernica iz Reteč. Člani dramskega 
krožka Ana Locopolitana iz OŠ Škofja 
Loka - Mesto so odlično zaigrali drama-
tizacijo Zupancove pripovedke Okamneli 
svatje, iz knjige Kamniti most. OŠ Ivana 
Groharja je poleg glasbene točke v izvedbi 
Laure Bergant pripravila tudi nastop otro-
ške folklorne skupine Groharčki z izborom 
slovenskih ljudskih iger in plesov. OŠ Jela 
Janežiča in naš pevski zbor Sončni žarek 
je izvedel skupni glasbeni nastop, v kate-
rega so vključili pet slovenskih narodnih 
pesmi. Lahko rečem, da smo imeli med 
poslušalci in gledalci kar precej navijačev. 
Brez dvoma so bili, po končanem nastopu, 
med njimi najbolj glasni naši spremljevalci, 
na čelu z našo gospo direktorico. Bili smo 
sila ponosni in počaščeni. Kljub naporni 
izkušnji smo takoj dobili pogum in dobro 
voljo za naš drugi nastop, ki je bil napove-
dan za 11. uro. 

Vmes med nastopoma smo imeli uro časa 
in, da ta ura čakanja ne bi bila predolga, 
so nas naši zaposleni povabili v slaščičar-
no Homan na kavo, sok ali tortico. Želja 
po nečem sladkem, osvežujočem je bila 
močnejša od bojazni, da nas bodo dežne 
kaplje preveč zmočile. Seveda je bilo treba 
»fajn dušo privezat«, da nas ob povratku v 
Sokolski dom ni dež zaustavil. Tudi drugi 
nastop smo izpeljali več kot odlično. Naši 
spremljevalci in mladi navijači so nam še 
bolj navdušeno ploskali, mi pa smo bili 
v tistem trenutku brezmejno zadovoljni, 
srečni, ker smo bili izbranci učencev in 

učiteljev OŠ Jela Janežiča, da smo lahko 
nastopili skupaj z njimi. Predvsem pa smo 
bili hvaležni za nepozabno izkušnjo nasto-
pa pred veliko množico mladih, ki smo jim 
dokazali, da tudi domski stanovalci nismo 
še za v koš ali kar tako.

Najlepša hvala učencem in učiteljem OŠ 
Jela Janežiča, ker so nas povabili k so-
delovanju, še večja zahvala gre našima 
dvema vodjema, zborovodkinji Denis Ka-
mnar in pedagogu Antonu Kreku za vso 
potrpežljivost, vztrajnost na skupnih vajah 
ter njun veliki doprinos k našemu uspehu. 
Hvala vsem, ki ste bili ta dan fizično ali v 
duhu z nami, saj smo v svojih dveh nasto-
pih peli tudi vam in za vas.

Alenka Oblakovič

Ob vstopu v Center ste verjetno že opazili stensko de-
koracijo, drevo, kjer je odslej tudi prostor za fotografije 
preteklih dogodkov.
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Pismo Zimzelenk
Zimzelenke smo na Sv. Andreju dobile na-
logo, naj vsem skupinam pošljemo recept 
za najbolj priljubljeno jed v našem kraju. 

Septembra smo spet začele z delom in že 
na prvem srečanju smo želele poravnati 
stare dolgove. Pa smo gruntale in tuhtale 
in vlekle na plan razne jedi, a smo na kon-
cu ugotovile, da nekaj posebnega in le za 
naš kraj značilnega, ne najdemo. Zaklju-
ček je bil tak, da vam pošljemo par starih 
receptov, še iz dobe železarstva pri nas. 
Upamo, da bo naloga ravno tako v redu 
opravljena.

Prav lepo vas pozdravljamo in vam želimo 
veliko prijetnih srečanj!

Jetrova

Potenstal so čebulo, pa jetrca, posul z 
moko, posolil, popopral pa zalil z vodo. To 
so jedl s koruznm žgancem na krompirje. 
Jed so ponudl u nedelo po maš.

Zmernost je svilena nit, ki teče skozi ogrlico biserov vseh kreposti. (Joseph Hall)

Podmet

U mrzlo vodo so usul koruzno moko in 
mešal, d se niso naredl štrukelci. Mešal so 
prbližn deset minut. Nato so ulil mlek. Uča-
sih so dal u podmet lunco kuhan masu. To 
so jedl zutrej al zvečer. Človeku, ki govori 
v tri dni, so rekli, da je podmet ali da je 
podmeden.

Polijova

Kadr so dobil pinenc, so lohk naredl to jed. 
Na putr so naredl ajnpren in ga zalil s pi-
nencem, pa solil po okus. Posebej so sku-
hal koruzne žgance in jih prelil s polijovo. 
Besedi pej polija, polija se včasih uporabi 
za osebo, ki se nenavadno obnaša.

Zimzelenke iz Železnikov

Jesen pričara izredno lepe barve in je priložnost za številne ustvarjalne delavnice. Tako smo pripravljali različne aranž-
maje iz rastlin in plodov grmičevja, domačega vrta ali bližnjega gozda ter ga za še bolj dobro voljo na bolj hudomušen 
način tudi predstavili.

Nova pot

Oglašamo se vam iz skupine Srečanje iz 
Žirov, v kateri se družimo že 18 let. Obi-
čajno se dobimo v prostorih Društva upo-
kojencev Žiri, kjer se počutimo zelo dobro. 
Zelo radi pa se odpravimo tudi v okolico 
Žirov, če nam le vreme to dopušča. Leto-
šnjo jesen smo imeli bolj malo možnosti, 
saj je največkrat deževalo prav v torek, na 
dan našega druženja.

Posebno doživetje je bil sprehod po obno-
vljeni pešpoti, ki je tudi kolesarska, ki je 
speljana prav do naselja Selo pri Žireh. 
Poteka ob reki Sori, pot je asfaltirana, dol-
žina pa približno 3 km. Ker je cesta iz Sela 
proti Žirem izredno prometna, so se poti 
najbolj razveselili prebivalci na tem obmo-
čju, ker se tako izognejo neprijetni, nevarni 
hoji po cesti. Na sprehodu smo srečevali 
starejše sprehajalce, mamice z dojenčki, 
športnike, tako da je dan minil v prijetnem 
druženju in srečevanju z njimi. Na tako 
lepo pot se bodo lahko odpravili starejši, 
saj je pot zares prijetna, v skupini pa smo 
se odločili, da se tja odpravimo še kdaj. 

Lep pozdrav iz skupine Srečanje iz Žirov. 

Voditeljici Silva in Bernarda

Jutri je najpomembnejša stvar v življenju. Prihaja k nam opolnoči, zelo tiho in čisto. Upa, 
da smo se nekaj naučili od včeraj.

Čas beži

Prehitro čas beži, 
bežijo moja leta. 
Mineva mi jesen 
in zima se obeta.

Živeti vredno je, 
četudi neveselo. 

Spomine lepe zdaj 
srce mi bo objelo.

In že veselja luč 
je v duši zasijala. 

Na lice pa nasmeh 
vesel je priklicala.

Spomini lepi vsi. 
Kako ste dragoceni! 
Mladost ne vrne se, 
radost bodite meni!

Saj sreča ste in mir, 
vas treba je gojiti! 
Da še mi bo lepo, 

se moram potruditi.

          Vida Gros               
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Upanje je nekaj mehkega, ki se spusti na dušo in zapoje melodijo brez besed in nikoli ne 
obmolkne.

Dovolite, da se vam predstavim

Sem Jagoda Dabić, zdravnica. Rojena 
sem leta 1974 in že od osnovne šole na-
prej sem imela željo delati z ljudmi, poma-
gati. Tako me je življenjska pot vodila naj-
prej proti srednji medicinski šoli, kjer sem 
dobila pomembne iztočnice za nadaljnje 
šolanje in izobraževanje.

Leta 2000 sem diplomirala na Medicin-
ski fakulteti in začela z delom v splošni 
bolnišnici kot pripravnica. V nadaljevanju 
poklicne poti sem si nabirala izkušnje na 

ORL področju, kasneje v Ljubljani naredila 
strokovni izpit in specializacijo iz družinske 
medicine.

Sem poročena in imam sina, ki hodi v 
osnovno šolo. Ker je umetnost področje, 
ki je za vse nas pomembno, bi rada pou-
darila, da sem prijetno presenečena z de-
lom kreativnih delavnic v našem Centru in 
s stenskimi aplikacijami, ki so delo naših 
stanovalcev. 

Dolga leta sem plesala v folklorni skupini, 
pa tudi danes rada poslušam stare pesmi 
in plese. Tako kot vsi, rada pogledam ka-
kšno lepo sliko ali razstavo.

Vsem našim stanovalcem želim veliko 
zdravja, prijetnega počutja, optimizma in 
mirnega bivanja v naši ustanovi.

Na svetu si, da gledaš sonce, 
na svetu si, da greš za soncem, 

na svetu si, da sam si sonce 
in da s sveta odganjaš sence.

Ordinacijski čas ambulante:

PONEDELJEK   dopoldan od 7. do 14. ure

TOREK    dopoldan od 7. do 14. ure

SREDA    dopoldan od 7. do 14. ure

PETEK    dopoldan od 7. do 13.30 ure

Več informacij na tel. št. 04 / 62 07 242

Vse kar je slabo, naj z Novim letom zbledi. Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane. Vse 
kar je lepo, naj raste in cveti. 

Z nekaterimi izmed vas smo se imeli pri-
ložnost že spoznati, z drugimi žal še ne. 
Sem Claudia Peternel, prihajam iz okoli-
ce Žirovnice. Ne vem kako dobro poznate 
moj domači kraj, ampak naj vam povem, 
da smo občina, ki se lahko pohvali z bo-
gato kulturno dediščino, saj iz nje izhajajo 
imena, kot so dr. France Prešeren, Fran 
Saleški Finžgar, Matija Čop, Anton Janša 
in Janez Jalen. Čar našega kraja je tudi 
neprecenljiv pogled na vrhove Karavank, 
z izstopajočim Stolom, ki se dviga še ne-
koliko višje nad njimi. 

Novembra se mi je nasmehnila sreča in 
me pripeljala do vas, saj sem dobila pri-
ložnost opravljanja pripravništva v socialni 

službi. Prvi občutki so nepopisni, saj se 
med vsemi vami odlično počutim. Veliko 
je novih informacij, imen in obrazov, ki mi 
pomenijo novo vsebino mojega delovanja, 
nov izziv in zadovoljstvo.

Svoj prosti čas najraje preživim s psičko 
labradorko v naravi  in v družbi svojih naj-
dražjih. Obožujem poletja, ko je dan daljši, 
ko me greje sonce, ter ko dneve lahko pre-
živim ob jezeru ali morju. Trudim se vsak 
dan čim bolj izkoristiti in uživati v lepih tre-
nutkih.

Naj vam ob tej priložnosti vsem skupaj za-
želim lepe božične in novoletne praznike. 
Verjamem, da se bomo v prihodnjih dneh 
vedno več srečevali in si tudi osebno zaže-
leli veliko zdravja in veselja v novem letu.

Claudia Peternel

Novi izzivi

Na področju socialnega dela svoja 
prizadevanja usmerjamo k temu, da za 
vsakega stanovalca poiščemo želeno in 
hkrati potrebno obliko bivanja; da upo-
števamo posameznika kot edinstveno 
osebnost ter ravnamo z njim spoštlji-
vo in na ta način prispevamo k omilitvi 
stiske in negotovosti, ki jo s seboj pri-
naša odločitev o vključitvi v institucio-
nalno varstvo. Pri svojem delu se soci-
alna služba opira na metode socialnega 
dela, in sicer: svetovanje, vodenje, za-
stopanje, socialna oskrba, individualna 
in skupinska obravnava, reševanje te-
žav, konfliktov.
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Kakor vsaka snežinka, ki se ustavi na naši dlani, je vsak človek enkraten in drugačen. In 
vendar lahko samo z roko v roki svet objamemo v mir in razumevanje.

Knjižnica slepih in slabovidnih  
Minke Skaberne

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Ska-
berne je bila ustanovljena v okviru Zveze 
društev slepih in slabovidnih Slovenije. 
Glavni namen Zveze je zagotavljanje izva-
janja socialnih in drugih programov ter sto-
ritev, namenjenih slepim in slabovidnim. 
Danes Zveza povezuje 9 medobčinskih 
društev: Murska Sobota, Maribor, Ptuj, 
Celje, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Nova 
Gorica, Koper.

Društvo Dobrodelnost je leta 1918 za-
prosilo profesorico Minko Skaberne, naj 
organizira prepisovanje slovenskih literar-
nih del v brajico. Pobuda je bila aktualna 
zaradi vse večjega števila vojnih invalidov, 
ki so imeli poškodovan vid. V enem letu 
so ženske, ki jih je Minka Skaberne zbrala 
in izobrazila za ročno prepisovanje knjig, 
prepisale 60 leposlovnih del slovenskih pi-
sateljev v 150 brajevih zvezkov. 

Leta 1958 so se pojavile prve zvočne knji-

ge, takrat še na magnetofonskih trakovih. 
Z razvojem tehnologije so jih nadomesti-
le avdiokasete, kasneje pa zgoščenke. V 
okviru projekta se uvaja  format DAISY, 
ki postavlja nove standarde zvočnega za-
pisa, saj slepim in slabovidnim omogoča 
lažje in bolj pregledno prebiranje besedil 
(prehajanje med stranmi in poglavji v knji-
gi).

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Ska-
berne je namenjena slepim in slabovidnim 
ter drugim osebam, ki ne morejo brati obi-
čajnega (črnega) tiska. Ob  vpisu je po-
trebno zdravniško potrdilo, s katerim se 
dokazuje nezmožnost branja. Trenutno je 
v knjižnico včlanjenih 1661 oseb, več kot 
polovica pa je starejših od petinšestdeset 
let.

Izposoja knjig je možna v zvoku ali brajici. 
V brajico je prilagojenih 1167 knjižnih del, 
na avdiokasete je bilo posnetih 2548 del,  

Talne, reliefne označbe omogočajo slepim in slabovi-
dnim samostojno orientacijo po prostorih knjižnice.

S stanovalci Centra smo si novo knjižnico ogledali v ok-
tobru in bili nad prostori in ponudbo navdušeni.

V božičnem miru svet se prerodi in s Silvestrom vedno znova vzcveti. Naj vam bo lepo v 
naslednjem letu, naj diši v tem krhkem svetu po ljubezni, miru, zdravju, sreči.

v digitalnem zapisu mp3 pa je na voljo 
3780 del slovenskih in tujih avtorjev.

Prostori knjižnice se nahajajo v središču 
Ljubljane, na Kotnikovi 32. Od glavne av-
tobusne postaje je oddaljena približno 500 
metrov, najbližja postaja ljubljanskega po-
tniškega prometa (Friškovec) pa je od knji-
žnice oddaljena 200 metrov. 

Ustanoviteljica slovenske knjižnice slepih 

Minka Skaberne (1882 – 1965)
 

Minka Skaberne se je rodila 10. januarja 1882 v Kranju 
kot četrti otrok Francu Ksaverju in Viktoriji Skaberne.

Leta 1911, ko se je odpravila na Dunaj na tečaj za pouk 
slepih, na Kranjskem ti še niso bili deležni posebne 
podpore. Vendar počasi se je začelo premikati na bolje. 
Deželni šolski svet je postal zadolžen za pripravo uči-
teljskega kadra tudi za slepe. Minka Skaberne je takrat 
delovala v društvu Dobrodelnost, v okviru katerega se 
je leta 1917 odpravila v zavod za slepe v Gradcu. Obi-
skala je oslepele slovenske vojake in si ogledala kako je 
bila organizirana njihova braillova knjižnica.

Po vrnitvi iz Gradca je imela javno predavanje o skrbi 
za slepe, na katerem je razvila zamisel o ustanovitvi 

braillove knjižnice v Ljubljani. Pozneje je začela organizirati tečaje za pisanje in 
branje brajice, na katerih sta sodelovali 102 prostovoljki. Oprema za delo je bila 
preprosta: brajeva tablica, metalna igla, trd papir in besedilo za prepis. V enem letu 
so prepisale 60 del slovenskih pisateljev. Temelji slovenske knjižnice za slepe so bili 
postavljeni.

Pri skoraj 70. letih je Minka Skaberne prejela odlikovanje, tik pred 83. rojstnim dnem 
pa je doživela še imenovanje v pedagoško svetnico. Popolnoma zbrana in svežega 
duha se je udeležila prireditve, nekaj mesecev za tem pa umrla.

Izposoja v knjižnici poteka na tri načine: po 
pošti preko Pošte Slovenije (brezplačno), 
neposredno v knjižnici ali pa preko spleta. 
Naročanje gradiva je možno preko elek-
tronske pošte izposoja@zveza-slepih.si, 
telefona 01 47 00 260 ali pa elektronskega 
informacijskega sistema ZDSSS. Delovni 
čas knjižnice je od ponedeljka do petka 
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Novo leto, mlado leto ujemi želje za pozdrav. Naj se vsak potrudi vneto, da bo vsem na 
svetu prav.

Eden od pripomočkov za branje je digitalna ročna lupa.

med 8.00 in 14.00, ob sredah pa do 16.00.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slo-
venije je v letu 2013 pridobila sredstva 
Evropskega socialnega sklada za izva-
janje projekta z naslovom »Vzpostavitev 
infrastrukture za zagotavljanje enakih mo-
žnosti dostopa do publikacij slepim, sla-
bovidnim in osebam z motnjami branja«. 
Poleg novih knjižničnih prostorov, v katerih 
se nahajamo danes in povečanega nabo-
ra knjižnih gradiv v prilagojenih tehnikah, 
je cilj projekta preko različnih programov, 
usposabljanj  ter kulturnih dogodkov širšo 
družbo ozaveščati o prisotnosti slepih in 
slabovidnih v družbenem okolju.

Katarina Černe, bibliotekarka 
Projekt knjižnica slepih in slabovidnih

Iskrene besede, prisrčni nasmehi, prijateljstvo, ljubezen in sreča, naj bodo vtkani v novo 
leto…

Obnova oddelka Mavrica in  
prenovljena pralnica

Prilagoditev jedilnice – skodelice, kozarci 
se nalivajo do 2/3 (ne polno!); krožniki so 
bele barve, bolj so vidni na temni podlagi 
(razporeditev hrane na podlagi številčnice 
ure: npr. 6 je spodaj, kamor vedno polo-
žimo meso, tam se najlažje reže); jedilni 
pribor se uporablja kot pripomoček za is-
kanje hrane; svetle jedi se daje v temno 
posodo in obratno;

Ko osebi razlagate, kje na krožniku se na-
haja določena hrana, za natančen opis 
uporabljate številčnico ure: »Na 6 imate 
meso, na 12 krompir, na 3 riž in na 9 zele-
njavno prilogo. Vilice in žlica sta na desni 
strani krožnika, nož na levi strani.”

Po nekaj mesecih trdega dela, prilagaja-
nja, strpnosti in potrpežljivosti stanovalcev 
ter zaposlenih, nam je v mesecu novem-
bru uspelo – dokončali smo popolno pre-
novo oddelka Mavrica. Šestnajst sob je 
zasijalo v novi podobi, z novim pohištvom, 
preureditvi, ki omogoča stanovalcem bolj-
šo dostopnost ter uporabo lastne kopalni-
ce. Preuredili smo tudi skupni prostor, ki 
ima po novem tudi kuhinjsko nišo, ki bo 
stanovalcem omogočala kuhanje.

Hkrati z obnovo oddelka je potekala tudi 
preureditev pralnice, ki je prav tako za-
sijala v novih barvah, z novo postavitvijo 

strojev se je nekoliko povečal tudi prostor 
za delo, glavna pridobitev pa sta vsekakor 
dva nova jaška, eden za umazano perilo, 
drugi za odpadke.
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Naj vam čas v prihajajočem letu odmeri veliko lepih trenutkov in drobnih pozornosti, ki 
obogatijo dneve. Če ne mislite na prihodnost, je ne boste imeli. (James Gallsworthy)

Dnevno varstvo v CSS Škofja loka

Prenova oddelka Mavrica je stala okrog 
410.000 evrov, prenova pralnice pa okrog 
38.000 evrov.

lju. Tudi Program nacionalnega varstva teži k temu, da bi stari ljudje čim dlje ostali doma, v 
domačem okolju, kar pa z domsko obliko oskrbe ni mogoče. Kljub temu, da bi v dnevnem 
varstvu  preživeli skoraj polovico dneva in bi bilo za njih v veliki večini poskrbljeno, bi bilo 
posameznikom še vedno omogočeno, da sodelujejo pri oblikovanju svojega življenja, se 
sami odločajo in načrtujejo nego, oskrbo, dejavnosti in aktivnosti. 

Dejavnost dnevnega varstva za starejše omogoča aktivno preživljanje prostega časa v tre-
tjem življenjskem obdobju, izboljšuje kvaliteto življenja starejših ljudi in pomembno dopol-
njuje in razbremenjuje družinsko oskrbo ter podaljšuje bivanje občanov v domačem okolju. 

V dnevnem varstvu nudimo:

• varovanje,
• zdravstveno nego, 
• osnovno in socialno oskrbo,
• pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti (pomoč pri vzdrževanju hi-

giene telesa, pomoč pri izločanju/odvajanju, pri gibanju/počivanju, pri hranjenju/
pitju),

• prehrano (zajtrk, kosilo, malica, napitki), po želji dietno,
• prostočasne aktivnosti in razvedrilne dejavnosti:

• vaje za spomin,
• strokovno vodena telovadba,
• razne tematske delavnice (pust, velika noč, novo leto, …),
• kreativne delavnice,
• zgodovinski krožek,
• skupine za samopomoč,
• glasba, ples, petje,
• medgeneracijsko druženje,
• različna predavanja,
• predvajanje diapozitivov,
• praznovanje osebnih praznikov,
• koncerti. 

Storitev bo uporabnikom dostopna 5 dni v tednu, od ponedeljka do petka (razen prazni-
kov) od 7.00 do 16.30 ure, vendar največ v trajanju 8 ur. 

Za več informacij o možnosti vključitve v dnevno varstvo se lahko obrnete na socialno 
službo Centra.

Marjana Črešnik

V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka se že dlje časa zavedamo pomemb-
nosti širitve storitev in nuje po oblikovanju ponudbe upoštevajoč želje in potrebe  starih lju-
di. Prihodnost skrbi za stare ljudi v CSS Škofja Loka vidimo v smeri gerontološkega cen-
tra, ki poleg klasične domske namestitve nudi tudi druge oblike pomoči, kot je kratkotrajna 
namestitev oz. začasni sprejem, dnevno varstvo in pomoč na domu. Tako smo v letu 2011 
uvedli storitev začasnega sprejema starih ljudi, ki omogoča kratkotrajno namestitev v naš 
Center. Namen začasnega sprejema je razbremenitev svojcev, ki v domačem okolju skr-
bijo za starega človeka, ki ne zmore več popolnoma samostojnega življenja. Pogosto se 
svojci storitve poslužujejo tudi v času letnih dopustov, saj tako lahko mirneje odidejo, saj 
vedo, da so njihovi bližnji pri nas zadovoljni. Bodoči stanovalci pa se radi storitve poslužijo 
tudi kot nek postopen in prijazen prehod iz domačega v domsko življenje. 

V letošnjem oktobru pa smo v luči širjenja naše ponudbe prebivalcem upravne enote Škofja 
Loka ponudili še storitev dnevnega varstva. Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva 
namenjena starejšim ljudem, ki še živijo doma, nimajo pa potrebnega varstva oziroma oskrbe 
s strani svojcev. Lahko je samostojna oblika socialne oskrbe za tiste, ki celodnevnega varstva 
in nege ne potrebujejo, po drugi strani pa niso popolnoma zmožni  za samostojno bivanje. 

S svojo organiziranostjo ponuja starostnikom dnevno varstvo in oskrbo, ki jo le ti nujno po-
trebujejo, hkrati pa omogoča starim ljudem, da čim dlje ostanejo v svojem domačem oko-
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Sreča v življenju zavisi od dobrih misli, ki nas navdajajo. (Mark Avrelij)

PREDAVANJA – interno izobraževanje zaposlenih Centra

SEPTEMBER

2.9.2014
Zakaj nastajajo modrice in odrgnine?  
Okrogla miza, vodita jo Irena Šućur, Tanja Stržinar. Tema se navezuje na osvetlitev 
odnosa v izvajanju nasilja do sočloveka, ki je v podrejenem položaju.

9.9.2014
Kakšen je odnos stanovalcev do zaposlenih?  
Okrogla miza, vodi jo ga. Irena Šućur. Tema je namenjena osvetliti doživljanja 
odnosa stanovalec- zaposleni, z vidika zaposlenega.

18.9.2014
Komunikacija z naglušnimi, oglušelimi in gluhimi osebami  
Predavanje organizira Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih

23.9.2014
Narkotična zdravila  
Predstavitev uporabe narkotičnih zdravil, Lekarna Podlubnik

29.9.2014

Paliativna oskrba  
Predavateljica Urška Lunder, dr. med., spec. Paliativne medicine. Tema je paliativna 
medicina – skrb za neozdravljivo bolne in njihove svojce, z ustrezno nego in oskrbo 
ter psihološko, socialno in duhovno podporo.

OKTOBER

8.10.2014
Vaje za mišice medeničnega dna  
Predavateljica ga. Ščepanovič predstavila pomen vaj in samo izvedbo.

15.10.2014
ALS – predstavitev bolezni, prognoza bolezni, povzetek izobraževanja v KC 
(kardiorespiratorni laboratorij), dipl. med. sestra Tanja Stržinar.

14.10.2014
Cepljenje proti gripi  
Okrogla miza, ga. Kristina Orožen (NIJZ Krajnj). Izmenjava mnenj in 
strokovnih stališč o pomenu cepljenja proti gripi.

21.10.2014
Neuroth – slušni aparati  
Predavanje s strani podjetja Neuroth o slušnih aparatih in rokovanju z njimi.

NOVEMBER

11.11.2014
Dnevno varstvo  
Predstavitev dnevnega varstva v CSS Škofja Loka, socialna delavka Marjana Črešnik.

14. in 
20.11.2014

Požarna vaja – gašenje z aparati.

18.11.2014
Multipla skleroza  
Predavanje vodila ga. Cvetka Koman, predsednica društva multiple skleroze 
Gorenjske.

25.11.2014
Živeti do konca (duhovna pot spremljanja umirajočih in žalujočih) 
 Okroglo mizo vodila vodja ZNO, ga Irena Šućur, pogovor je refleksija na 
istoimensko knjigo (avtor: Morrie Schwartz).

Ko pritrdimo misli, da sta strah pred prihodnostjo in obžalovanje preteklosti dvojni 
oblak, ki zakriva sonce zdajšnje sreče, se šele lahko zavemo dragocenosti trenutka, ki 

ga živimo.

S pesmijo v vedre jesenske dni

Kjer je pesem doma tam večkrat vladajo 
notranji mir v srcih, vedrina, moč, optimi-
zem, radost. To smo v oktobru letos po-
novno, v Burnikovi dvorani na pestrem, di-
namičnem, razgibanem koncertu dognali. 
To si velja zapomniti. 

V dobro voljo nas je z živahnimi umetni-
nami spravila zanimiva pevska skupina. Z 
vsem srcem ji je veljalo prisluhniti. Pa še 
zanimivo ime si je nadela, resnično – Poz-
drav. In prav pozdravila nas je z mnogimi 
vrhunskimi deli.

Šlo je za odličen moški zbor. Zbor leto in 
pol povsod nastopa, še nas je razvedril. 
Prvič je gostoval med nami. Tudi ta zbor je 
vse skladbe, s katerimi se nam je predsta-
vil, izvajal mojstrsko, ubrano, zanesljivo, 
mehki barviti akordi so ti legali na dušo. 
Kako smo se vsi sprostili. Neverjetno, 
spet je bil po vsaki glasbeni točki bučen 
aplavz. Vse te je napolnjevalo z energijo. 
Na začetku programa so bile skladbe bolj 
zahtevne, nato so bila v spored uvrščena 

preprostejša dela. Mojo pozornost je prite-
gnila zasanjana, v tonih nekoliko zadrža-
na skladba Večerni ave. Pompozno, veli-
častno so pevci izvedli širši javnosti manj 
znano Prešernovo Zdravljico v priredbi 
Ubalda Vrabca in pa narodno Čukova že-
nitev. V sebi smo začutili še utrip pomladi 
z našo ljudsko Pastirc pa pase ovce tri. Ta-
koj si pomislil na kukavico. 

V venček naših narodnih napevov so bile 
spletene tri pesmi. A tu le dve omenjam: 
Še, še en krajcerček mam ter zopet duho-
vito pesem o kužku. Pa z dalmatinsko pe-
smijo A ča nas je zbor razvedril. Ponovno 
so v meni ob njej oživeli spomini na šolske 
dni. Po obveznih točkah programa ni šlo 
brez dodatkov. Npr. ljudska pesem Žabe 
svatbo so imele.

Žal so mi mnoge točke koncerta iz spomi-
na ušle. Kar pač vem s prireditve, sem v 
tem izjemno kratkem prispevku zapisala. 
A vendar smem upravičeno trditi, da je bil 
koncert zopet na visoki umetniški ravni. 
Polepšal nam je jesen. Pevci so se zares 
potrudili, na prireditvi so dali vse od sebe 
in si zaslužijo vse priznanje za svoj kvali-
teten nastop.

Nataša Mihevc

Z besedo predaja človek človeku 

svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug 

drugemu predajajo svoja čustva.   

            (Plehanov)



Št. 55  -  December 2014 Št. 55  -  December 2014

26 27

MED NAMI ČISTO VSAKDANJE STVARI

Dočakati, uspeti, doživeti. Zmerom spregamo jih le v prihodnjem času. Jutri je najlepši, 
ko postane danes, nihče prav ne ve, kaj včeraj v njem je videl. (Ciril Zlobec)

BILI SO MED NAMI 

 

Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...

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

  

KRŽIŠNIK Olga (1922)

KREK Dorica (1926)

KRISTAN Marija (1930)

LOTRIČ Ana (1927)

Novo leto je topla dlan, ki nam srečo želi. Novo leto je tista pesem, ki vam in nam enako 
zveni. Novo leto je nova gaz še neutrte poti. Novo leto je nov list v knjigi časa, bel in čist, 

naj vam pišem svoje želje; mir, ljubezen in veselje!

Foto klub Tržič

Foto klub Tržič v novem, digitalnem sesta-
vu, deluje od leta 2011, pred tem pa kore-
nine segajo proti 85-letnici društva. V ana-
logni dobi so se tokrat ponosno imenovani 
foto amaterji predstavljali na različnih raz-
stavah doma in v tujini, ter za svoja dela 
prejeli vrsto nagrad in pohval. V obujenem 
Foto klubu Tržič člani glavni poudarek da-
jejo na nenehno izobraževanje tako v poj-
mu fotografiranja, kot v digitalni temnici, ki 
temu procesu sledi.

Živahen in delaven kolektiv šteje 32 čla-
nov in se lahko pohvali z vrsto priznanj, 
odlik in samostojnih razstav tako v Slove-
niji kot v bližnjih državah. Prirejajo redna 

in izobraževalna potopisna predavanja in 
se udeležujejo t.i. fotolovov, katerih glavni 
produkt je odlična kvaliteta fotografskega 
materiala.

Tokrat se osemnajst fotografov predstavlja 
z dvajsetimi fotografijami na temo rastlin-
stva in živalstva. Motivi za to razstavo so 
bili posebej izbrani s poudarkom na živosti 
in zanimivosti kompozicije in barv, izraža-
nja objekta fotografiranja in njegovo zgod-
bo, navezanost na okolico. Gledalca mo-
tivi potegnejo v fotografijo, želi si izvedeti 
ozadje, zgodbo. Želi si vedeti več – in to 
je glavno vodilo, ki ga tokrat predstavljajo 
avtorji razstave iz Foto kluba Tržič.

Avtorji razstavljenih fotografij v jedilnici 
Centra so: Miro Ažman, Tjaša Ažman, 
Valentin Klemenčič, Marjan Kopač, Mir-
ko Kunšič, Špela Kurnik, Pavel Loc, Milan 
Malovrh, Janez Meglič, Matej Meglič, Jaro 
Miščevič, Mark Per, Stane Perko, Marjana 
Perkovič, Dušan Podrekar, Lado Srečnik, 
Vili Vogelnik, Marko Žižek.

V preddverju Burnikove dvorane sta na ogled dve razstavi OŠ Ivana Groharja. Učenci 7. razreda so ustvarjali v umetniški 
grafiki-linorezu na temo etno oblačila in običaji naših krajev, učenci 9. razreda pa v umetniški grafiki-globoki tisk, na 
temo kamniti most, vsi pod mentorstvom Milojke Bozovičar.

CVIJIČ Živko (1936)

ZUPANČIČ MITELŠTET 

Ljudmila (1926)

KRŽIŠNIK Lucija (1924)

Jaslice, ki so značilne za Rimskokatoliško cerkev in Katoliške cerkve vzhodnega obreda, so kipci ali slike, postavljeni za 
božične praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva. So figure poljubnih velikosti, izdelane iz lesa, kamna, gline ali 
izrezane iz papirja ter postavljene na podlago iz mahu ali trave. Ponekod pripravijo tudi žive jaslice. Pri nas so najbolj 
znane v Postojnski jami ali pa jaslice v ledu v Mojstrani. Na Brezjah si lahko ogledate tudi muzej, kjer so na ogled jaslice 
z vsega sveta. Na Slovenskem so prvi postavili jaslice jezuiti, v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani leta 1644. Osebe, kipi so bili 
visoki poldrugi meter in so skozi prizore predstavljali božične skrivnosti.

PROSEN Štefka (1929)



Št. 55  -  December 2014 Št. 55  -  December 2014

28 29

ČISTO VSAKDANJE STVARI ČISTO VSAKDANJE STVARI

Novoletni okraski iz slanega testa 

Slano testo je zelo preprosto za pripravo. 
V nekaj minutah ga naredimo iz sestavin, 
ki jih imamo zagotovo v shrambi. Z malo 
domišljije lahko naredimo razne okraske 
ali figurice. Ker je narejeno iz naravnih se-
stavin, ga brez skrbi lahko uporabljajo tudi 
otroci. 

Osnovni recept za slano testo:

 - 2 dela drobno mlete soli (bolj kot je sol 
drobna, bolj fino testo bomo dobili)

 - 2 dela navadne moke
 - 1 del vode (če  želite bolj gladko testo 

dodajte 1 žličko olja)

Testo pregnetemo da postane homoge-
no in se ne prijemlje sten posode. Če je 

masa premehka, dodajamo moko. Če pa 
je pretrda, dodajamo vodo, vendar tako da 
si ovlažimo roke in z vlažnimi rokami pre-
gnetemo testo. Vode nikoli ne vlijemo na 
že narejeno testo. Testo pustimo počivati 
15 minut, nato pa ga lahko uporabimo. 

Naredimo lahko različne okraske iz sla-
nega testa, pomagamo si z modelčki za 
piškote. Slano testo lahko uporabimo kot 
modelirno maso in iz njega naredimo ra-
zne figurice, okrasne venčke, slike. Suhi 
izdelki iz slanega testa so trdi in beli. Če 
smo uporabili predebelo sol ali če so se 
prehitro posušili, lahko izdelki po robovih 
razpokajo. 

Končane izdelke sušimo na zraku nekaj 
dni. Lahko jih postavimo na radiator ali 
peč, vendar jih moramo obračati, moramo 
pa tudi biti pozorni na to, da se ne bi pre-
hitro posušili. Sušenje pospešimo tako, da 
jih posušimo v pečici, kakšne pol ure pri 
125 stopinjah. Neuporabljeno testo zavi-
jemo v folijo in ga shranimo v hladilniku. 
Ker so izdelki iz slanega testa občutljivi na 
vlago, niso primerni za uporabo zunaj ali 
v vlažnih prostorih, kot je na primer kopal-
nica. 

Barvanje slanega testa 

Barvanje mase same, testa je enostavno. 
Lahko pobarvamo že maso samo, tako da 
ji dodamo dodatne sestavine, ki jih zame-
simo v testo, na primer:

za rjavo barvo dodamo čokolado v prahu 

Mesec december prihaja vsako leto zadnji. Za slovo nam prinese prazničnih dni in polno 
voščil. Zato naj Božič bo dan miru in družinske sreče, novoletni prazniki en sam smeh in 

vedrina, prihajajoče leto pa naj izpolni vsa pričakovanja in skrite želje.

V Centru nimamo samo ene novoletne smre-
kice, prav vsak oddelek ima svojo. Kar nekaj 
truda pa je potrebno za okrasitev dveh najve-
čjih, ki segata do stropa. Eno postavimo v avli, 
ob vstopu v Center, druga pa krasi Burnikovo 
dvorano. Okraski so vsako leto drugačni, pred 
leti smo tako uporabili tudi okraske iz slanega 
testa, ki so jih izdelali stanovalci.

Da bi v času, ki prihaja, prisluhnili dobri besedi in poiskali trenutek za mnogo lepih želja.

ali kavo; za oranžno barvo dodamo curry; 
vse druge barve pa dobimo z dodajanjem 
tempera barvic ali jedilnih barv. 

Pobarvamo pa lahko tudi že narejene in 
posušene izdelke. Barvamo z vodenimi 
barvicami ali tempera barvami (dobili bomo 
pastelne odtenke, saj se barva vpije v izde-
lek, paziti pa moramo na količino vode, ki jo 
namenimo za pripravo vodenih barvic). Za 
močnejše barvne odtenke uporabimo akril-
ne barve ali druge hobby barve. Barvamo 
lahko tudi s spreji ali s flomastri. 

Za zaščitni in končni sloj okraske polakira-
mo s sijaj ali mat lakom. Če so nam všeč 
bleščice, jih namažemo z lepilom in posu-
jemo z bleščicami. 

Slano testo lahko izrezujemo z modelčki, 
kar s tistimi za piškote. Testo razvaljamo 
na debelino 1 do 2 centimetra in z modelč-
ki izrežemo razne oblike. S slamico za pitje 
naredimo luknjico, skozi katero bomo na-
peljali vrvico. Obeske lahko reliefno okra-
simo (s slamico, vilicami, zobotrebcem ali 
drugimi pripomočki v testo vtisnemo vzor-
ček). Obeske na koncu pobarvamo ali pa 
jih pustimo naravne bele barve.

Bela glazura, beli led, limonin preliv: 
potrebujemo 200 g sladkorja v prahu, 
½ - 1 beljak, 1 do 2 žlički limoninega 
soka. V posodo presejemo sladkor, do-
damo beljak in limonin sok (po kaplji-
cah). Mešamo toliko časa, da dobimo 
gladko zmes s katero lahko okrasimo 
medenjake. Če je zmes pregosta, do-
damo kakšno kapljo hladne vode ali še 
malo beljaka. (slika desno)

Novoletne želje

Mi rišemo in barvamo 
okraske in čestitke, 

da vse še lepše bi bilo, 
dodamo zlate nitke.

Za novo leto pišemo 
vsem znancem kar enako: 
»Ostani zdrav, naj sreča ti 

izpolni željo vsako!«

Tako bilo je in še je, 
to stara je navada – 
ni važna generacija 
je stara ali mlada.

Marija Ana Petek
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Drugo leto, druga sreča. Ne odkloni tistega, kar ti prinese. (ljudski pregovor)

Pšenica – najlepši cvet

V starih časih je kralj neke dežele ukazal 
kot nekoristne pomoriti vse stare ljudi, ki 
ne morejo več delati. Neki sin pa je imel 
svojega ostarelega očeta zelo rad, zato ga 
je skril pod velik čeber in mu skrivaj nosil 
hrano.

Kralj ni imel sinov, le hčer, ki se jo je na-
menil poročiti z najpametnejšim fantom v 
svoji deželi in tega fanta razglasiti za svo-
jega naslednika. Da bi ugotovil, kateri mla-
dec je to, si je izmislil tri uganke.

Ukazal je, naj se vsi fantje v njegovem kra-
ljestvu naslednji dan, zjutraj, pred sončnim 
vzhodom zberejo na visoki gori. Preizkus 
bo uspešno prestal tisti, ki bo prvi zagledal 
sonce.

Ljubeči sin je sredi noči, preden se je od-
pravil na pot, vprašal za nasvet svojega 
ostarelega očeta. Ta mu je svetoval:

»Ljubi sin, ko boš prišel na goro, boš videl, 
da vsi strmijo proti vzhodu. Ti pa ravnaj 
ravno obratno, obrni se proti najvišji gori 
na zahodu. Ko se bo sonce s prvim žar-
kom dotaknilo njenega vrha, zavpij:»Poglej 
sonce, kralj!«

Tako kot je oče napovedal, se je tudi zgo-
dilo. Fantje so napeto strmeli proti vzhodu, 
ljubeči sin pa na zahod. Takoj ko se je son-
ce s prvim žarkom dotaknilo vrha gore, je 
zaklical:

»Glejte sonce, Vaše veličanstvo!«

Ostali fantje so se čudili, kralj pa ga je po-
hvalil za rešitev prve uganke.

Po vrnitvi domov se je fant spet zatekel po 
nasvet k očetu:

»Moj današnji odgovor je bil kralju všeč, 
mislim pa, da je jutrišnja uganka zame 
prezahtevna. Rešil jo bo tisti, kdor prišel 
ne obut ne bos.«

»Nič lažjega, sin moj. Odtrgaj podplate s 
čevljev, pa boš spodaj bos, zgoraj obut.«

Na določeni dan so se fantje zbrali pred 

Ni res, da je časa premalo, časa je dovolj, če uživamo v vseh radostih, ki nam jih življenje 
ponuja in ne pustimo, da gre čas brez lepih spominov mimo nas.

dvorom, kralj pa se je prepričal, da je lju-
beči sin spet našel pravo rešitev.

Po vrnitvi domov se je fant spet zatekel po 
nasvet k očetu:

»Vladarju je bila moja rešitev všeč, ampak 
nova uganka je nerešljiva – kako naj med 
rožami izberem tisto, ki se zdi kralju naj-
lepša?«

Starček se je le nasmehnil:

»Najlepši cvet je vendar pšenični klas – 
zatakni si ga za klobuk!«

Mladci so na določeni dan hiteli h kralju 
vsak s svojim čudovitim cvetom, a nobe-

den ga ni prepričal, dokler ni zagledal pše-
ničnega klasa. Ljubečega sina je objel in 
razglasil za svojega naslednika ter ženina 
svoje hčere. 

Kralja je seveda zanimalo, od kod mlade-
niču toliko modrosti. Ta se je prestrašil, po-
tem pa kljub strahu priznal, da mu je sve-
toval oče, ki ga skriva, saj ga ima preveč 
rad, ga bi ga predal kraljevim ljudem. 

Kralj se je zamislil, potem pa sklenil:

»Modrost, izkušenost in znanje starih ljudi 
so nam potrebni, zato stare ljudi spoštuj-
mo in z njimi lepo ravnajmo!«

Slovenska ljudska pravljica

Obiski in obdarovanje
Predpraznični čas je tudi v Centru v zna-
menju številnih obiskov. Takrat svojci, pri-
jatelji in znanci, pa tudi člani številnih dru-
štev in organizacij, ki prihajate z bližnjih in 
bolj oddaljenih krajev, stanovalce razvese-
ljujete z različnimi darili. 

Tudi to je čar decembra, prav vsak je rad 
obdarjen in prav vsi radi na obisk prine-
semo kakšno malenkost. Bi vas pa vse-
eno želeli opozoriti na nekaj stvari, ki so 
pomembne pri obdaritvi (ko npr. prinašate 
hrano in druge pokvarljive izdelke), še po-
sebej ko so darila namenjena bolnim sta-
novalcem in tudi sladkornim bolnikom.

Pri obdarovanju ni pomembna količina stvari v darilni 
vrečki. Pomemben je namen, dobra volja in predvsem 
čas, ki si ga vzamete za obisk. Da posedite, poklepetate 
in se vam ob tem ne mudi.
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Staro leto srajčko slači, sveže zlikano oblači. Srajčka je poslikana, z vzorci drobcenih 
želja. Izberite vzorček, zase takšnega, ki bo za vse večne čase čipkal zdravje, mir in 

srečo.

Vnuki za babice in dedke

V OŠ Ivana Groharja so 2. oktobra učenci 
– vnuki na svojo prireditev, ki so jo izvrstno 
pripravili skupaj z učiteljicama Urško Ziherl 
in Leno Vastl, prav posebej povabili svoje 
babice in dedke. Vabilu se je odzvalo res 
pohvalno število obiskovalcev, približno tri 
stotnije, med njimi so bili tudi prababice in 
pradedki, stanovalci CSS Škofja Loka, ki 
smo se prireditve udeležili na povabilo uči-
teljice Metke Trobec. 

Zanimivo, da je bil le dan pred tem medna-
rodni dan starejših. Starejši in dediščina, 
to dvoje je običajno v sozvočju, saj ravno 
starejši, skozi življenje in delo, prenašajo 
na mlade preteklost v sedanjost in pre-
ko najmlajših tudi v prihodnost. Babice in 
dedki običajno za vsakega otroka predsta-
vljajo pravo bogastvo preteklih zgodovin-
skih čustvenih, socialnih doživetij in učenj 
ter intelektualnih, duhovnih izkušenj in 
spoznanj.

Kot že zapisano, smo se v sončnem do-
poldnevu stanovalci našega doma in ne-
kaj spremljevalcev odpravili na simpatičen 

obisk k našim »sosedom« čez cesto (ki 
pelje v Selško dolino), eni peš ali z vozič-
ki, drugi z avtom. Mnogi naši stanovalci že 
dolgo niso šli v šolo s takim veseljem in 
zanimanjem kot ta dan. Kdo ve, če so v 
njihovi mladosti sami tako radi hodili v njo. 
Že pri vhodu v šolo so nas obiskovalce pri-
jazno sprejeli učenci in hkrati uslužno po-
nudili pomoč vsem, ki so težje prišli sami 
do stola v večnamenskem prostoru, kjer se 
je kasneje odvijala prireditev. Pri vhodnih 
vratih je gospod ravnatelj vsakega dedka 
in babico srčno pozdravil. Prvi vtisi so bili 
prijetni, vsi smo se počutili toplo sprejeti 
in zaželeni. Z očmi smo preleteli po obra-
zih, da bi ugledali koga od poznanih. Prav 
vsi, še posebej stanovalci Doma, smo se 
počutili ponosni, počaščeni, da smo smeli 
biti visoko spoštovane obiskovalke in ce-
njeni gostje na simpatični prireditvi, ki so 
jo za nas pripravili najmlajši šolarji. Neka-
teri vnuki in vnukinje niso imeli svojih ba-
bic in dedkov med obiskovalci. Za njih smo 
še posebej trdno stiskali pesti, jim glasno 
ploskali in se jih veselili vsi mi, ki na odru 
nismo imeli svojih vnukov. Vsi nastopajoči 
so bili tisti dan ljubeče, z zlatimi črkami za-
pisani v naših srcih in še naprej ostajajo v 
toplih, prijetnih spominih.

Že pred začetkom prireditve je bilo na pri-
zorišču zelo živahno. Najmlajši nastopajo-
či so že težko čakali na svoj nastop, hkrati 
pa so s pogledi iskali med obiskovalci svoje 
babice in dedke. Mnogi naši stanovalci so 
že tudi prababice in pradedki. Zelo ganje-
ni, zadovoljni, srečni so bili ob spoznanju, 

Če ob obisku vseeno želite kaj tudi podari-
ti, naj bo to le malenkost: 

• ena pomaranča, 
• ena banana,
• dve mandarini, 
• samo 2 dcl soka, 
• en kos dobre domače potice ali
• 3 do 4 piškoti, 
• 2 koščka peciva,  
• ena rezina suhega mesa, 
• nekaj koleščkov suhe klobase,
• kakšen jabolčni krhelj ali drugo 

suho sadje namesto sladkarij.

Ne bojte, nihče ne bo mislil, da ste »škrti«! 
Veliko bolj kot velikih količin dobrot vam 
bodo hvaležni za družbo, v kateri bodo 
nekaj malega dobrot lahko pojedli. In, če 
vam sami ponudijo kakšno malenkost jo z 
veseljem sprejmite, saj je dana od srca. 

Kaj jim lahko podarite namesto hrane?

• raje kot hrano jim podarite lepo 
fotografijo, mehke nogavice, var-
ne copate,

• dajte jim bon za frizerja ali pedi-
kuro,

• priskrbite jim nekaj žetonov za 
kavico na avtomatu ali pa jim pri-
nesite nekaj kave, da jim jo bodo 
skuhali na oddelkih,

• morda pa potrebujejo nove ela-
stične povoje ali pa dobro kremo 
za obraz, telo?

Ne prinašajte jim alkohola. Večina stano-
valcev potrebuje zdravila, ki se ne smejo 
kombinirati s pitjem alkohola. Še posebej 
to velja za stanovalce s sladkorno bolezni-
jo in tiste na Marevanu. 

Bolj kot darila, so stanovalci veseli obiska, 
časa, ki si ga vzamete samo zanje. Veseli 
bodo obiska vnukov in pravnukov. 

Posedite s stanovalcem, pogovarjajte 
se z njim, spijte z njim skodelico kave ali 
kozarček dobre pijače. Prinesite jim pest 
orehov, da jih boste skupaj strli in, če lah-
ko, tudi pojedli. Če je možno ga peljite na 
ogled jaslic v domačo cerkev ali okrasitve 
domačega kraja. PODARITE JIM SEBE!

Tanja Stržinar

Za izdelavo okraskov, belih zvezdic, srčkov, 
smrekic, lahko tudi snežaka ali hišic, najprej 
izrežete blago oz. bel filc po obliki (za en okra-
sek potrebujete dva osnovna kosa). Na osnovo 
z rdečo nitjo izvezete poljuben vzorec snežin-
ke ali drug motiv. Potem oba dela na robovih 
zašijete skupaj, pustite nekaj odprtine ter no-
tranjost rahlo napolnite z vato. Na koncu od-
prtino zašijete skupaj s širšim trakom, da boste 
okrasek lahko obesili.

Daj vsakemu dnevu priložnost, da bo najlepši dan v tvojem življenju.
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Naj smeh prineso snežinke in toplota kamnina prežene skrbi. V krogu najbližjih zberimo 
moči novim uspehom utrimo poti.

da so se na njih spomnili vnuki, pravnuki, 
četudi ne vsi njihovi. A v srcu so gotovo 
podoživljali podobna občutja kot če bi na-
stopali njihovi najmlajši družinski člani. Na 
žalost se tudi danes marsikje starostnike 
odriva v kot, za najbolj oddaljena vrata, 
po principu 'daleč od oči, daleč od srca'. 
A v tisti uri živahnega medgeneracijskega 
druženja na to ni nihče pomislil, ker nas 
je prva pesem iz mladih grl že popeljala 
v spomine na mladost, zaljubljenost, fan-
tovsko dvorjenje… daleč, daleč je za naju 
pomlad, leta prinesla so jesen. Ravno v je-
seni življenja največkrat obujamo spomine 
na svoja otroška leta in mladostna dožive-
tja, izkušnje. Sploh, če je bilo to obdobje 
našega življenja čustveno toplo, prijetno, 
zanimivo.

Potem, med dogajanjem na odru, smo bili 
vsi navdušeni nad videnim, slišanim in ob-
čutenim. Najmlajši nas s svojo spontano 
igrivostjo, pristno izvirnostjo, bujno domi-
šljijo vedno »okužijo« z najlepšimi, najto-
plejšimi, najprisrčnejšimi občutji. Kaj vse 
so nam povedali o svojih babicah in ded-
kih. »Svojo babico imam rad-a, ker… mi 
speče najboljšo pico… se z mano igra do-

mino… lahko ležem k njej v posteljo kadar 
sem bolan… Svojega dedka imam rad-a, 
ker… me pelje na izlet… mi pomaga pri pi-
sanju nalog… igra z mano nogomet… me 
vzame s seboj v lovsko prežo in od tam 
gledava šoje…«.

Zaigrali so tudi šaljivo igrico. V njej sta 
babica in dedek sedela za mizo, babica s 
pletilkami, dedek pa s časopisom v roki. 
Na mizi je zazvonil telefon. Oglasila se je 
telefonska tajnica, ki je njunim odraslim 
otrokom dajala navodilo katero številko naj 
pritisnejo za določeno prošnjo, oziroma 
željo: »Za pranje in likanje vašega perila 
pritisnite 1, za izposojo najinega avta priti-
snite 2, za prevoz otrok na trening in nazaj 
domov pritisnite 3, za varstvo otrok priti-
snite 4, … za skuhano kosilo pritisnite 10.« 
Žalostno, a resnično. Dandanes so mnogi, 
zdaj že odrasli otroci v svojih službah za-
posleni od jutra do večera, njihovi otroci 
pa v šoli in obšolskih, interesnih dejavno-
stih aktivni od zore do mraka. Še zase ni-
majo dovolj skupnega prostega časa, da 
bi skupaj v miru skuhali in pojedli kosilo, 
se kaj pogovorili, pregledali domače na-
loge. Kako naj potem še najdejo čas za 
obisk babice in dedka? Čeprav mnogokrat 
rečemo, da se čas za najpomembnejše, 
najvrednejše vedno najde, če se le hoče. 

Najmlajši učenci so nam zaplesali in zra-
ven še zapeli izštevanko: Potujemo v Je-
ruzalem, kdo gre z nam, od tam naprej pa 
v Betlehem, ti greš z nam. In zimzeleno 
Jaz pa pojdem na Gorenjsko so tudi zapeli 
tako, da se je marsikomu utrnila solza iz 
oči. Petja in igranja je bilo dovolj za vse, 
vsak dedek in vsaka babica sta se v spo-

Naj čas nikoli ne mineva tako hitro, da ne bi zastali  in pomislili na prijatelje, se 
nasmehnili  in občutili lepoto tega, da imamo drug drugega!

minih lahko našla v videnem in slišanem.

»Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni, 
vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno 
stran, pozabil ga nikoli več ne boš.« Ne 
glede na starost, imamo vsi živ spomin na 
najlepši dan, najžlahtnejše doživetje, naj-
sočnejše trenutke sreče, najtoplejše polju-
be in še in še bi lahko naštevala. Vsi mi, 
vaši obiskovalci iz »sosedne hiše«, smo 
bili v dobri urici vaši najsrečnejši gostje. 
Hvaležni smo vam bili za povabilo, saj ste 

nam z vašo srčno pozornostjo in prijazno 
skrbjo obrisali žalost iz oči, sivino boleči-
ne iz hrbta, hlad zagrenjenosti iz srca ter 
omehčali otrplo okornost iz nog in rok.

Hvala vam, učenke in učenci OŠ Ivana 
Groharja ter vašim učiteljem, mentorjem, 
ravnatelju za dobrosrčno, ljubeznivo po-
zornost, s katero ste nas povabili, sprejeli 
medse in nas prijetno gostili.

Alenka Oblakovič

Zaljubljena jelenčka

Vsako leto stanovalci izdelujejo novoletne 
vizitke, ki jih kot Center pošiljamo in tako 
voščimo svojim poslovnim partnerjem, ne-
kateri stanovalci pa z njimi voščijo in raz-
veselijo tudi svoje domače. Pri tem si izbe-
rejo svoj lasten verz in ga, če le zmorejo, 
tudi  lastnoročno napišejo.

Idej za izdelavo je vedno nešteto, po-
membno je predvsem, da sama tehnika 
izdelave ni preveč zahtevna, da se v iz-
delavo lahko vključi čim več stanovalcev, 
da je delo zanimivo in druženje tudi s tem 
prijetnejše.

Letošnje vizitke smo tako izdelali s prepro-
stimi prstnimi odtisi, ki predstavljajo osno-
vo za kasnejšo izdelavo dveh zaljubljenih 
jelenčkov, ki smo jima s flomastrom narisa-
li še nogice, gobčka, rogove, oči in repka. 
Srček nad njima smo narisali in pobarva-
li s čopičem. Odtise smo naredili z rdečo 
tempera barvo (na belo podlago), narisali 
še vse potrebno, obrezali in izdelan motiv 
nalepili na osnovno vizitko. Kot barvi smo 
izbrali kombinacijo rdeče in bele. 

Preprosta ideja – izjemno lepa vizitka!
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So dnevi in trenutki polni sreče in miline, ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo: da 
ne mine!

Jesensko zimski pridih

Ker je bila bera jabolk na našem vrtu dobra, smo se lotili kuhanja jabolčne marmelade in 
sicer potrebujete (za 6 manjših kozarčkov): 

• 2 kg jabolk, 
• 800 g sladkorja, 
• 3 dcl vode, 
• 2 limoni, 
• 2 vrečki vanilijevega sladkorja, 
• 10 klinčkov, 
• 1 zvrhana čajna žlička cimeta, 
• 0,5 dcl ruma.  

Jabolka olupimo in razkoščičimo. Narežemo jih na četrtine in naprej na čim bolj drobne 
rezine. Takšnim prilijemo vodo in jih zavremo, ter vremo še nadaljnjih 20 minut. Medtem 
jih vsake nekaj minut premešamo. V terilniku zdrobimo klinčke. Primešamo jim cimet. Li-
mono stisnemo. Pripravimo si sladkor in vanilijev sladkor. Kozarce in pokrovčke položimo 
v pečico na 50 stopinj, da se segrejejo. Po 20 minutah jabolka pretlačimo (če želite košč-
ke, ne pretlačite popolnoma) in jim med rednim mešanjem dodamo sladkor. Dodamo še 
vse preostale sestavine in skupaj vremo 40 minut. Med tem časom vsake 5 minut z vrha 
poberemo pene in dobro premešamo. Potem marmelado prelijemo v tople kozarce in jo 
zavijemo v odejo, da se bo počasi ohladila. Marmelado lahko uporabite tudi kot nadev za 
razne biskvite, tortice ali jo podarite domačim kot praznično darilo.

Prijazne besede so lahko kratke in enostavne, njihov odmev pa je neskončen!

V času pomlad in poletja nas največkrat s svojo živo pisano dekoracijo razveseljuje na-
rava sama, ko pridejo bolj mrzli dnevi, pa pride na vrsto različna dekoracija, s katero si 
olepšamo notranje prostore. Tokrat nekaj idej za namizno dekoracijo, za katero ne potre-
bujemo veliko: kakšne veje, listje, koruzo, kostanj, bučke, slamo in druge stvari, ki jih lahko 
naberemo na bližnjem sprehodu. Potrebujemo še primerno košaro, okrasni lonec ali vazo 
ter po potrebi tudi gobo za aranžiranje, ki bo z zadrževanjem vode ohranila svežino. V 
primeru lepljenja uporabimo lepilno pištolo, ki jo največkrat lahko kupimo v kakšni hobi 
trgovini, lahko pa posamezne stvari tudi povežemo s sukancem.

Adventni venec ponazarja štiri adventne nedelje. Lahko ga obesimo na vhodna vrata ali 
pripravimo za na mizo- ta skupaj s svečami krasi mizo do božiča in ob vsaki adventni 
nedelji prižgemo eno svečko. Običajno je venček spleten iz zimzelenega rastlinja (zelena 
ponazarja upanje), lahko pa se uporablja tudi druge dekorativne pripomočke oz. različne 
materiale. Za osnovo lahko uporabite šibje, ki ga povežete s sukancem ali v trgovini s hobi 
programom kupite krog, obod iz stiropora.
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In čas je, da se vse zaokroži, da konec se dotakne spet začetka in zariše nadaljnjo pot. 

V letošnji jeseni smo preizkusili kar nekaj novih stvari in sami izdelali ognjičevo mazilo ter 
sivkino olje. Ognjičevo mazilo pomirja, preprečuje vnetja, zdravi rane, uporabimo ga za 
nego vnete kože, ekcemov, aken, suhe in hrapave kože, pa tudi po sončenju.  Pri uporabi 
sivkinega olja pa bo vaša koža mehka, žametasta in lepo boste dišali.

Papir večjega formata smo s čopičem in vodenimi barvami pobarvali v rumeno oranžnih 
tonih in pripravili osnovno podlago, ki smo jo prilepili še na debelejši karton. Pripravili smo 
luknjice, da se izdelek lahko obesi. Na spodnji rob smo iz zelenega papirja izrezali rahlo 
valovit trak, ki je predstavljal zelenico, v odtenkih zeleno rjave smo dodali tudi ozke pa-
sove za travo. Iz rumenega krep papirja in koruze smo posebej izdelali rože in jih nalepili 
na osnovo (na izrezan krog smo najprej nalepili cvetove in potem v sredino koruzo). Za 
ježke pa smo najprej oblikovali in izrezali kartonsko osnovo in jo dopolnili, okrasili z listjem, 
koruzo in tudi kostanji (oz. njihovo ježico). Ježkom smo narisali tudi oči in usta.

Prispevek pripravile varuhinje Špela, Judita, Tatjana, Barbara in Refija.

Čas ko zvezda se utrne, stare vse poti zagrne, nove z upi tlakovane, vir so sreče 
nasmejane.

Ob prihodu v dom obiskovalec prijazno 
pozdravi, receptorka pozdrav vrne, a ker 
je kar preveč zatopljena v delo, temu ne 
posveča veliko pozornosti. Obiskovalec 
postoji in ona ga vendarle vpraša: 

»Mogoče kaj potrebujete?« 

»Ne hvala, samo en nasmeh, pa grem na-
prej.«

(Pa naj še kdo reče, da to ni dober začetek 
dneva.)

☺ ☺    ☺
Pri sosedih so delali nov hlev. A je projek-
tant zamočil in naredili so premajhna vrata 
– živina je morala noter po vseh štirih.

☺ ☺    ☺
Na svetu kmalu ne bo več pametnih ljudi. 
Einstein je umrl, Da Vinci je umrl, Newton 
je umrl, Vega je umrl, Tesla je umrl … pa 
tudi jaz se ne počutim najbolje!

Uganke

V žito zdrobljeno, kvas, vodo in sol,

zgneteno v peč vročo porini,

povej, kaj zgodi tam se v urice pol,

če v zmes padli bi z jajčki rozini?

(jlekraš)

Ura ni, ne ogledalo,

je žepno, namizno, visi,

staro je to pomagalo,

ducat lun ga skup drži.

(radelok)

Oblekica za pet fantičev,

iz usnja, čipke, volne,

tudi krinka je tatičev,

in še navlaka mode.

(acivakor)

Mama je roža hudiča,

dete nje zemlje je kri,

znanec ta, kdo je, ki biča

in osrečuje ljudi?

(oniv)

Franca Ankerst,  
iz knjige Kaj je to?

Dobra reklama!
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Božično novoletna smrekica in angelček

V lanskem letu smo za okrasitev jedilnih miz uporabili preprost, živahen, izjemno lep a 
hkrati za izdelavo enostaven okras – namizne dekorativne smrekice.

Za izdelavo potrebujete trši karton iz katerega izrežete in naredite stožce (različnih veli-
kosti) in jih zlepite. 

Iz svetlo in temno zelenega krep papirja (ali drugega tanjšega dekorativnega papirja) izre-
žete trakove, katere v nadaljevanju do polovice širine režete kot resice. Trakove prilepite 
na stožec, resice pa lahko predhodno s škarjami oblikujete tako, da bodo zavite. 

Na to osnovo lahko potem prilepite različne okraske: perle, zvezdice, mašne, gumbe, do-
date lahko kosme vate, ki ste jih oblikovali v kroglice, posušite rezine pomaranč, uporabite 
orehove lupine, ki ste jih predhodno prebarvali s srebrno ali zlato in še in še. V škatlah z 
okraski, dekoracijo poiščite karkoli uporabnega, rdečega, svetlečega… vse kar vam bo 
pričaralo in v dom vneslo duh božično novoletnih praznikov. 

Povaljajte se v sneg, skrijte sončni kristal v dlani, zapišite nagajivo zimsko misel in 
narišite smeh na obraz vam dragih ljudi – vse to počnite te praznične dni!

Staro leto, rahlo utrujeno, končuje svojo zgodbo, ki izbrana je nekoč bila, a ne za vse 
enaka. Poti – nove zacvetele bodo v mladem letu. Pogumno izberimo pravo zgodbo si in 

kjer dovolj je notranje moči, cilj še bližji se nam zdi…

Silvesterski poljub

Alfi Nipič
F C 
F 

Spet nocoj med prijatelji, 
B F 

proslavimo novoletni dan.

Tu sem jaz tu si tudi ti, 
ki skrivaj te rad imam, 

C 
čeprav ljubiti te ne smem.

F 
Ko pride polnoč, 

ko gorijo le še sveče, 
C 

spet te poljubim, 
F 

voščim ti veliko sreče.

C 
slavili bomo spet, s teboj.

Ko pride polnoč, 
ko gorijo le še sveče, 

spet te poljubim, 
voščim ti veliko sreče.

Meni je dana, 
ko poljubim te drhteče, 

ti naslednji dan šla boš kdove kam, 
ne da bi sploh kaj slutila, 

jaz pa bom ostal, 
v sebi zakopal ta silvestrski poljub.

Jaz pa bom ostal, 
v sebi zakopal ta silvestrski poljub.

(Pesem je zapisana z akordi)

Za izdelavo angelčka prav tako potrebuje-
te trši karton. Izrežete stožec in s pomočjo 
šablone za izrezovanje izrežete zvezdice. 
Zvezdice in spodnji rob stožca poljubno ob-
robite z zlatim flomastrom. Za roki pripravite 
dva manjša stožca, iz kartona izrežete še 
krili in ju prav tako obrobite s flomastrom. Za 
glavo uporabite kroglo iz stiropora, na vrh 
prilepite zlate niti za lase in narišete oči (ali 
prilepite). Vdenete tudi nit za obešanje, ki je 
lahko iz laksa ali sukanca.

F 
Meni je dana, 

B 
ko poljubim te drhteče, 

C 
ti naslednji dan, 

F 
šla boš kdove kam, 

C F 
ne da bi sploh kaj slutila, 

B 
jaz pa bom ostal, 

F C F 
v sebi zakopal ta silvestrski poljub.

F E Es D 
Spet bo vse kot je prej bilo, 

B C 
neizprosen je življenja tok 
in vendar upal bom srčno, 

Gm 
da ko leto bo okrog, 
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Če želimo biti srečni, začnemo tako, da razmišljamo, čutimo in delujemo »srečno«.

Narava nam kaže zobe
(pregled dogodkov od septembra do 
novembra)

V zadnjih treh mesecih je bila Slovenija v 
znamenju poplav. Politiki so se kot vedno 
prepirali med sabo, medtem pa je vedno 
več družin potisnjenih pod prag revščine. 
Po svetu pa je vedno več vojnih žarišč. 
Pozitivno pa je, da se vendar dobi nekaj 
posameznikov, ki razmišljajo, da bi bil svet 
lahko lepši brez orožja.

Slovenija 
19. september: Dobili smo novo vlado Re-
publike Slovenije, že 12. po vrsti. Po od-
stopu premierke Alenke Bratušek, smo 
julija šli na predčasne volitve. Zmagala je 
Stranka Mira Cerarja, ali krajše SMC, ki 
ima skupaj s stranko SD in DeSus, večino 
v parlamentu.

5. oktober: Tega dne smo šli letos že tre-
tjič na volišča. Volivci smo tokrat odločali 
o novih občinskih svetih in županih. Ve-
činoma smo se odločili za nestrankarske 
kandidate, župani pa so večinoma ostali 
na svojih stolčkih. Tako je bil v Škofji Loki 
za župana ponovno izvoljen Miha Ješe, v 
Gorenji vasi Milan Čadež, v Žireh Janez 
Žakelj, v Železnikih pa Anton Luznar.

5. november: Projekt Botrstvo v Sloveniji, 
pod okriljem Zveze prijateljev mladine Lju-
bljana, je praznoval 4. leto delovanja. Pro-
jekt, ki je sprva nastal kot pomoč otrokom 
za določene dejavnosti, kot so dodatne 
ure baleta, klavirja, za nakup učnih pripo-

močkov ipd., se je razvil kot pomoč soci-
alno ogroženih otrok. Vse več je družin, ki 
svojim otrokom ne morejo zagotoviti niti 
osnovnih življenjskih pogojev, kot so hra-
na, obleka. Pod pragom revščine pa živi 
skoraj 15 % otrok, 15 % pa jih je mate-
rialno zelo prikrajšanih. Projekt omenjam 
zato, ker je vreden vse pohvale.

4. oktober: Papež Frančišek je za novega 
ljubljanskega škofa in metropolita imeno-
val frančiškana Staneta Zoreta. Pater Sta-
ne Zore je star 58 let in je nasledil prej-
šnjega škofa Alojza Urana.

15. oktober: Violeta Bulc je bila pred Evrop-
skim parlamentom potrjena za evropsko 
poslanko za promet, potem ko nekdanja 
premierka Alenka Bratušek ni dobila po-
trebne večine in zaupanja evropskih po-
slancev za podpredsednico Evropskega 
parlamenta.

22. oktober: Močno deževje je v noči na 
22. oktober zelo prizadelo širše območje 
Škofje Loke. Poljanska Sora je prestopila 
bregove in poplavljala. Tako je bilo v Škofji 
Loki na sotočju Selške in Poljanske Sore, 
na Studencu in Sorški cesti poplavljenih 
več objektov. Veliko škode pa so naredili 
hudourniki in plazovi v dolini Hrastnice in 
Bodoveljski grapi. Tudi v Poljanah in Go-
renji vasi že zlasti v Hotovljah je bila slika 
podobna kot v Železnikih pred sedmimi 
leti. Središče Žirov pa je bilo praktično pod 
vodo.  Samo na občinskih infrastrukturah 
je škode za okrog 17 milijonov evrov. Da 

Želim ti, da bi imel čas, da bi se mogel čuditi in premišljevati, čas, da bi se veselil in 
smejal, čas, da bi rasel in dozoreval, čas, da bi opuščal in se zahvaljeval, čas, da bi upal 

in ljubil. (Ray Lawrence) 

o škodi, ki jo je naredila voda zasebnim 
hišam in o stiskah ljudi sploh ne govorimo.

8. november: Tudi v mesecu novembru 
je narava spet pokazala svoje zobe. Po 
obilnem deževju so na Ljubljanskem bar-
ju popustile pregrade. Voda je poplavila 
Iško vas. V Loški dolini so bili prebivalci 
praktično odrezani od sveta. Notranjski in 
Dolenjski kras je bil pod vodo cel mesec. 
Po Ilirski Bistrici je voda kot reka drla po 
mestnih ulicah. Cerkniško jezero,  Planin-
sko polje je še danes polno vode, ki zelo 
počasi odteka.

Vse te poplave so bile posledica nadpov-
prečno visokih temperatur. Saj je bil leto-
šnji oktober najtoplejši v zadnjih 50-ih letih. 
Poleg tega pa je bilo v letošnjem poletju 
suhih le 30 dni. Po padavinah pa je bilo le-
tošnje leto ekstremno, saj je izstopalo tudi 
po količini padavin. 

7. november: V 84. letu starosti je umrl slo-
venski pesnik, pisatelj in prevajalec, aka-
demik Kajetan Kovič, priljubljen mladinski 
pisatelj in mojster verza. Verjetno ni druži-
ne, ki bi ne poznala Mačka Murija ali pli-
šastega medvedka Piki Jakoba (Moj prija-
telj Piki Jakob), ki sta zaznamovali celotno 
slovensko književnost druge polovice 20. 
stoletja in dosegli naklado več kot 100.000 
izvodov. Ob njegovem 81. rojstnem dnevu 
je Mladinska knjiga izdala antologijo nje-
govih del za otroke z naslovom Kako se 
vrtijo ure. Kot pesnik se je prvič predsta-
vil v zbirki Pesmi štirih (1953), bil je avtor 
proznih del, med njimi kar nekaj romanov. 
Bil je tudi priznan prevajalec nemške, fran-

coske, češke, madžarske, ruske, srbske in 
hrvaške literature. Bil je redni član SAZU 
in je prejel številne prestižne nagrade, 
med drugim malo in veliko Prešernovo na-
grado.

Jesen 

Nekje na soncu dolgo bi slonel  
in bi prešteval bele pajčevine  
jesenskih dni; gozd bi žarel  

in čakal da poletje mine;

da listje porjavi in obledi,  
da pride čas, ko pade slama  

in potok se skali  
in je tema zarana.

Nekje na soncu, daleč od ljudi,  
prešteval in pomišljal bi spomine  

ves dolgi dan, ko gozd žari  
in čaka, da življenje mine.
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Svet 
19. september: Prebivalci Škotske so od-
šli na zgodovinski referendum, kjer so se 
odločali o samostojni in neodvisni državi. 
Velika Britanija, katere del so že stoletja, 
jim je zadnji trenutek obljubila več samo-
stojnosti. Tako je nekaj več kot polovica 
volivcev odločila, da še vedno ostanejo 
del Velike Britanije.

22. september: V Sierra Leone V Afriki so 
odkrili prve primere smrtonosne bolezni 
ebole. Oblasti so sicer uvedle kratkotrajno 
karanteno, vendar to ni zadostovalo. Virus 
se je širil hitreje kot so ga lahko nadzo-
rovali. Razširil se je na sosednje države. 
Obolelo je tudi nekaj zdravstvenih delav-
cev. Nekateri pravijo, da gre za bolezen 
revščine in nedelujočih zdravstvenih siste-
mov. Od izbruha na začetku leta je umrlo 
že skoraj 3000 ljudi, še več pa jih je oku-
ženih.

10. oktober: V Oslu so razglasili dobitnika 
Nobelove nagrade za mir. Letos sta na-
grajena kar dva aktivista, ki sta si prisluži-
la to prestižno nagrado s svojim bojem za 
pravice otrok. To je mlada Pakistanka Ma-
lala Jusafzaj in Indijec Kailash Satyarthi. 
Sedemnajst letna Malala pa je tudi naj-
mlajša Nobelova nagrajenka. Leta 2009 
je začela za BBC pod psevdonimom pisati 
blog, s katerim je uspela. Ko je bila njena 
identiteta razkrita so jo talibani ustrelili. A 
jo niso ubili. Ustreljeno v glavo in vrat so 
jo pripeljali v Veliko Britanijo, kjer so jo re-
šili. S svojo družino še vedno živi v Veliki 
Britaniji.

2. november: V Moskvi je umrl general 
Veljko Kadijevič, zadnji jugoslovanski mi-
nister za obrambo, ki je bil med slovensko 
in hrvaško osamosvojitveno vojno vrhovni 
poveljnik JLA.

7. november: Tudi v Italiji so se spoprije-
mali z neurji in padavinami. Najhuje je bilo 
na območju  Toskane. Več tisoč ljudi je 
moralo na hitro zapustiti svoje domove, da 
so si rešili svoja življenja. Podobne težave 
so imeli tudi v Švici in Avstriji.

9. november: V Kataloniji, največji pokraji-
ni v Španiji, je potekalo simbolično glaso-
vanje o neodvisnosti, čeprav so oblasti v 
Madridu temu nasprotovale. Katalonci pa 
so prepričani, da vlada v Madridu ni nikoli 
izpolnila obljub do njihove regije.

21. november: Natanko pred letom dni so 
se v Kijevu začeli protesti, ki so pa nasil-
nem zatrtju privedli do padca proruskega 
režima, pod vodjem Viktorja Janukoviča. 
Vendar je Ukrajina izgubila strateški polo-
tok Krim, kjer je večina ruskih prebivalcev, 
ki so se na referendumu odločili, da se 
priključijo Rusiji. Sama Ukrajina pa se želi 
približati Evropski uniji. Spopadi v Ukrajini 
potekajo še danes. Najhuje je na vzhodu 
Ukrajine v Donjecku, kjer je pomembna 
strateška točka, saj je mesto oddaljeno od 
letališča le nekaj kilometrov. Zdi se, da gre 
tukaj za merjenje moči med ruskim pred-
sednikom Putinom in Evropsko unijo. Se-
veda pa pri tem trpijo nedolžni civilisti, ki 
si zase, za svoje otroke in družine želijo le 
mirnega življenja.

Življenje je kot nebo. Nikdar ni tako temno, da na njem ne bi našli kakšne zvezde. In 
zvezd je nešteto…

Hiter pregled leta 2014, ki se počasi po-
slavlja, nam pokaže, da nam je letos nara-
va doma in po svetu pokazala svoje zobe. 
Poplave, žled, neurja, orkani vse to nas 
je spremljalo v tem letu. Kot bi se narava 
hotela maščevati za vse neumnosti, ki jih 
človek počne.

Lepe trenutke pa smo doživeli na začet-
ku letošnjega leta, ko so  naši športniki 
na olimpijskih igrah dobili kar nekaj me-
dalj. Posebej smo se veselili tudi rezulta-
tov naše šampionke Tine Maze, julija pa 
je večina moških spremljala Svetovno no-
gometno prvenstvo v Braziliji.  Septembra 
smo držali pesti za naše košarkarje, ki so 
na Svetovnem prvenstvu v Španiji osvoji-
li 13. mesto. Veselili smo bili uvrstitve NK 
Maribora v prestižno Ligo prvakov. 

Še dobro, da imamo v tako majhni Slove-
niji toliko dobrih športnikov, ki nam nare-
dijo toliko lepih trenutkov, ko se veselimo 
njihovih uspehov. Imam občutek, da smo 
edino takrat ponosni na svojo državo. 

Mogoče pa bo leto, ki prihaja prijaznejše 
do nas. Vsekakor pa mora vsak pomisliti, 
kaj lahko naredi lepšega zase, okolico, pri-
jatelje ter za vse ljudi tega sveta. 

SREČNO!

Uroška Uršič

Naj novega leta vam zarja  prinese dneve brez viharja, izpolni dobre vam želje! (Ivan 
Levstik)

Samo eno je pomembno - da vso ti-
sto bližino, dotike in tople besede, ki si 
jih namenjamo v teh prazničnih dneh, 
ohranimo in delimo vse dni prihajajo-
čega leta!

Globoke raze

Kadar začutim,  
kako teža let  
samoto veča,  
kako neskončno  
krivi ravnine  
telesa, duše;  
obmolknejo besede moje,  
ostanejo negibne. 

Polna žeje  
po daljavah  
s stopinjo  
za stopinjo,  
prestopam mahovino  
neizprosnosti časa,  
zaman daljšam korake  
v večnost, ki je ni… 

Neizbežen prizvok tišine…  
kot trn vrtnice  
v srcu spoznanja,  
biserno bolečino krepi;  
v vsaki uri  
minevanja dneva 
se izteka  
del vijugastih poti… 

Kadar začutim,  
kako teža let  
rezbari z atomi  
strine;  
poglablja elipse resničnosti;  
obraz obrnem k sebi –  
dovolj je živeti,  
dovolj že dihati… 

Milena Sušnik Falle



Št. 55  -  December 2014

47

Št. 55  -  December 2014

46

NAGRADNA IGRA

 

V 54. številki ste morali odgovoriti na vprašanje

Kako se odslej imenujejo naša nadstropja? 
(naštejte vseh šest imen)

 

Da so to 
Zimzelen, Zarja, Mavrica, Klasje, Livada in Mozaik

je bil pravilen odgovor,

izžrebani nagrajenec pa je:

JOŽE ZUPANČIČ

ČESTITAMO!


 

Vprašanje, katerega odgovor morate poiskati 
v tokratni številki, pa se glasi:

Po kom se imenuje knjižnica slepih  

in slabovidnih?

Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom, 

oddate v recepciji najkasneje do

28. februarja 2015

Vabljeni k sodelovanju!

Generalna skupščina Združenih narodov 
stalno poziva vse države, 

naj si prizadevajo za čim boljši položaj invalidov 
znotraj svojih meja in za njihovo učinkovito integracijo v družbo.

Država smo mi vsi, torej je naša dolžnost in odgovornost,
da s svojim osebnim odnosom in 

ravnanjem v stikih z invalidi, na to vplivamo tudi sami.

Leta 1982 je bil 3. december razglašen za

mednarodni dan invalidov

kar je tudi tema 56. številke časopisa 
Štirje letni časi

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, POMEMBNI DOGODKI 

in POGLED V PRETEKLOST

Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov: 
 

natasa.kalan@css-sl.si

najkasneje do  

20. februarja 2015

DELAJTE V DUHU DOBREGA ZASE IN ZA DRUGE!
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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: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.

December 2014 - 400 izvodov

www.css-sl.si

Mesec november je bil v znamenju praznovanja stanovalcev jubilantov ter otvoritve prenovljenega oddelka 
Mavrica in pralnice Centra.


