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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 
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Za morebitne napake v časopisu se opravičujemo

Pred leti se je v Center na obisk pripeljala 
gospa, ki je nisem poznala in parkirala na 
prostor označen za invalide. Izkaznice, ki 
parkiranje dovoljuje, ni imela in bila je opo-
zorjena. Pa je ob tem le oholo odgovorila, 
da je zdravnica in ignorantsko odšla. 

Nismo in ne moremo biti 'policaji' in žalo-
stno je, da nam je na to sploh potrebno 
opozarjati. Da pa nekdo izpostavlja svoj 
status, izobrazbo ali poklicno usmeritev, 
pa zagotovo v prvi vrsti kaže na njegovo 
slabo samopodobo. Če je že 'na vrhu le-
stvice' naj bo vzgled in vzor množicam, saj 
je ne nazadnje to tudi njegova poklicna za-
vezanost, odgovornost do javnosti.

To je samo en majhen del težav s katerimi 
se invalidi ali hendikepirani srečujejo. Ne 
bom še naprej iskala 'dežurnega krivca' ali 
začela razmišljati, govoriti samo s kritiko 
na jeziku. To vse prevečkrat počnemo. Se-
veda drži, da potrebujemo ljudi, ki 'vpijejo, 
kričijo' ter tako opozarjajo na nepravič-
nost, neposlušnost, nevzdržnost, neena-
kost. Potrebujemo borce, ki povzdignejo 
glas za dobro družbe. A pravi premiki se 

lahko začnejo samo v naši glavi, v našem 
sprejemanju, ravnanju. V učenju za priho-
dnost in tudi prenašanju naprej. 

Kako odprti smo v sprejemanju drugačno-
sti? Se znamo postaviti 'v čevlje drugega' 
in biti objektivni, preden nanj obesimo vse 
možne nalepke in označbe in ga izločimo 
kot nam nesprejemljivega? Dopuščamo 
nekomu, ki ne zmore brez naše pomoči, 
da o tem kako in kdaj mu bomo pomagali 
odloča sam oz. vsaj sodeluje pri tem, ali 
mu samo naštejemo 'naše pogoje'? Lahko 
se vprašate tudi z drugega zornega kota. 
Ali si želim, ko bom potreboval pomoč, da 
sodelujem pri odločitvah o svojem lastnem 
življenju? Si želim ob sebi ljudi, ki mi bodo 
resnično prisluhnili in me upoštevali?

Tudi kadar govorimo o starosti ali težavah 
v povezavi s tem, marsikdo sam sebi ne 
dela velike usluge. Opažam, da je vse 
več ljudi, staršev, ki svojim otrokom reče-
jo: »Ko bo treba bom šel v dom, vam ne 
morem biti v breme, službe so zahtevne, 
zame vam ne bo treba skrbeti, imate svoja 
življenja.« Teh stavkov se moramo bati. Pa 
to ne pomeni, da v domovih ne znamo ali 
ne želimo poskrbeti za stanovalce, marsik-
do dejansko zaživi bolj kvalitetno življenje, 
kot mu to omogoča situacija doma.

V mislih imam povsem preprost, človeški 
odnos med starši in otroki, sožitje med ge-
neracijami, ki ga ne smemo zavračati ali 
že vnaprej razdirati in govoriti otrokom, da 
tako pač je, 'ko si star greš v dom'. To je 

Premik se začne v glavi

Človek je okras sveta. GORKI
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Človek je istočasno sramota in ponos narave. A. POPE

KOLEDAR DOGODKOV

25.11. Srečanje s policistko v Burnikovi dvorani

26.11. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih novembra

3.12. Mednarodni dan invalidov

4.12. Nastop skupine Sonce v srcu

5.12. Koncert MPZ Mavrica v Burnikovi dvorani

5.12. Mednarodni dan prostovoljstva

9.12. Dan miru

10.12. Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Tibet«

10.12. Dan človekovih pravic

11.12. Delavnica "Ustvarjalnega giba" za slepe in slabovidne 

17.12. Srečanje Zveze borcev s svojimi člani

18.12.
Novoletno srečanje Zveze slepih in slabovidnih s svojimi člani v  

Burnikovi dvorani

19.12. Novoletno praznovanje stanovalcev oddelka Klasje in Livada

21.12. Sončev obrat ali solsticij – prvi zimski dan

22.12. Predavanje »Kdo je bil Fran Milčinski Ježek?«

23.12. Novoletno praznovanje stanovalcev oddelkov Zimzelen, Zarja, Mavrica Mozaik

24.12.
Božični koncert domskega pevskega zbora za stanovalce  

oddelka Klasje in Livada

25.12. Božič

26.12. Dan samostojnosti in enotnosti

29.12. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih decembra

1.1.2015 Novo leto

21.1. Praznovanje rojstnega dne – 100 let Marije Derlink

22.1.
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom, na temo  

»Svet v letu 2050«

23.1. Nastop učencev OŠ Cvetko Golar

29.1. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih januarja

5.2.
Delavnica »Kuhajmo z Refijo – burek«; 

Delavnica »Ustvarjalen gib« za slepe in slabovidne

12.2.
Predavanje s projekcijo fotografij, arhitekta Janka Rožiča, z naslovom »Skriti 

pogledi Stare Loke«

14.2. Valentinovo – praznik zaljubljencev

samo ena od možnosti. In ne glede na to je 
v prvi vrsti bistven odnos med nami. Smo 
res drug drugemu breme? Res nimamo 
časa? Nam je res vseeno? Drži, da so v 
današnjem ritmu življenja službene obve-
znosti velikokrat težava pri organiziranju, 
a v izgovorih smo že zdavnaj postali pravi 
specialisti. Za vzgled so nam lahko svojci, 
družine, sinovi in hčere, vnuki in pravnuki, 
ki se znajo odlično organizirati in njihovi 
bližnji se nikoli ne počutijo osamljene ali 
od svojih domačih zavržene, nanje niso in 
ne bodo nikoli pozabili. Za obiske se med 
seboj dogovorijo, vsak dan pride kdo drug, 
izmenično svojo mamo odpeljejo domov 
na nedeljsko kosilo, na sprehod po parku, 
peljejo jih na kakšen izlet. Nihče ni pre-
obremenjen, še vedno so del njihovega 
vsakdanjega življenja, družijo se, niso iz-
ključeni. Starosti ne odrivajo stran. Zakaj 
jim to uspeva? Zato, ker se za to preprosto 
odločijo, ker tako želijo. Ker jim je ta vez 
pomembna in zanje ni škoda časa. 

Ne predstavljam si, da moja dva sinova, ki 
mi poleg moža danes predstavljata cen-
ter življenja, nekoč ne bosta imela več 
časa zame ali še huje, pozabila name. Pa 
ne govorim o nikakršni 'priklenjenosti na 
mamo' ali o tem, da jih ne bi 'izpustila od 
sebe stran'. Daleč od tega. Otroke moramo 
vzgajati v samostojne in odgovorne ose-
be, jim prepustiti njihove lastne izkušnje, 
ki jih bodo izoblikovale. Da bodo na svoje 
življenje ponosni in ga bodo radi živeli. Za 
vsako izkušnjo, ki jim jo odvzamemo, vsak 
trenutek, ko nekaj naredimo namesto njih, 
dosežemo nasprotno, v roke jim polaga-
mo nov hendikep. Delamo jih nemočne, 

neodločne, nesamozavestne, odvisne od 
drugih, odvzamemo jim radovednost in iz-
najdljivost ter jih prikrajšamo predvsem za 
trud, ki ga je v življenju potrebno dožive-
ti, da je na koncu zmaga, zadovoljstvo in 
uspeh večji. Da spoznajo, da zmorejo vse, 
če le želijo in se za to potrudijo. 

Verjamem v to, da kar damo, tudi dobimo. 
Torej je moja naloga, da jim dajem ljube-
zen, da jim pokažem kako pomembna je 
skrb do sočloveka, empatija in rahloču-
tnost, da jim pokažem, da v življenju ne 
moreš biti kar brezbrižen, da nas povezu-
jem in zlasti zaupam.  

Nataša Kalan

Človek je edina napaka Narave. William S. GILBERT

Pripeljite k nam otroke, vnuke, pravnuke, nikar jim 
ne govorite, da "dom ni prostor zanje". Naj se sre-
čujejo in veselijo obiska svojih dedkov ali babic (na 
sliki stanovalka Marta Tušek s svojimi pravnuki). 
Le tako jih boste vzgajali v ljudi, ki bodo sprejema-
li drugačnost, ki bodo občutljivi na problematiko 
manjšin, ki bodo z razumevanjem prisluhnili dru-
gemu in ne bodo brezbrižno šli mimo nekoga, ki 
je v stiski. In navsezadnje - ne bodo zapustili vas, 
ko boste potrebovali bližino ali pomoč zaradi svo-
je lastne starosti ali nemoči. Pokažite otrokom in 
vnukom, da je prav vsako življenje dragoceno in, 
da ga je vredno živeti sleherni trenutek.
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Človek je utelešen paradoks, sveženj nasprotij. C. COLTON

KOLEDAR DOGODKOV

17.2.
Veselo pustovanje v Burnikovi dvorani, kjer sta za glasbeno spremljavo s 

harmoniko poskrbela stanovalec Marko in delavec Simon

18.2. Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Kaj je čas?«

21.2. Mednarodni dan maternega jezika

25.2. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih februarja

Stanovalec Jože Zupančič je dobil nekega januarskega 
večera prav poseben obisk. Potem, ko je v recepcijo prišel 
s prošnjo, če mu lahko pomagamo poiskati kje v Škofji 
Loki bi lahko kupil zadnjo zgoščenko znanega sloven-
skega pevca Andreja Šifrerja (z naslovom Srce in razum) 
in po kar nekaj klicih v različne trgovine, smo ugotovili, 
da veliko sreče ne bo. No, pa se je na spletnih straneh 
našla Andrejeva telefonska številka. Jože ni prav nič od-
lašal, poklical ga je in vprašal kje bi lahko zgoščenko ku-
pil. Pa mu ni bilo potrebno daleč, Andrej mu jo je že čez 
nekaj dni prinesel osebno v Center, se mu podpisal in za 
spomin smo ju še fotografirali.

Učenci OŠ Jela Janežiča, v okviru programa Eko-
loška šola kot način življenja, v tem šolskem letu 
sodelujejo tudi pri projektih Bodi prijatelj okolja – 
kreativno ustvarjanje iz tekstila in Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov. Dobili so idejo, da nam 
letos podarijo posebne lončke za pisala, ki so iz-
delani iz odpadnih pločevink, odpadnega teksti-
la, gumbov in vrvic. Lončke, ki so jih prinesli, smo 
razstavili v recepciji in stanovalci so si lahko izbrali 
svojega in ga odnesli.

Mešani pevski zbor Mavrica je v zimskih mesecih 
pri nas nastopal kar dvakrat- enkrat z lastnim kon-
certom, drugič pa na novoletnem srečanju članov 
Zveze borcev.

Človek je kot zrno riža, ki se kuha v loncu: včasih na površini, včasih na dnu. 
MADŽARSKI 

Ob novem letu smo dobili donacijo v vrednosti 200 
evrov, ki nam jo je podaril bencinski servis Petrol jug iz 
Škofje Loke in za katero se najlepše zahvaljujemo.

Rojstni dan je vedno poseben dan, god pa ima za generacije naših stanovalcev mogoče še večjo pomembnost. V prete-
klih mesecih so med drugim praznovali tudi Jožica Pavlič, ki je dopolnila okroglih 50 let, Štefka Zelenik sicer ni še 'okro-
gla' a je v decembru praznovala 99 let, Jože Rejc pa je v februarju praznoval okroglih 80 let (na sliki z leve). V začetku 
marca je, ob zvokih harmonike in violine, svojih 90 let praznovala tudi stanovalka Frančiška Golija.  Še enkrat jim iz srca 
čestitamo!

Najbolje lahko spoznamo in preizku-
simo človeka, če gledamo, kakšen je 
z ljudmi, ki so slabotni in se ne morejo 
braniti, in z ljudmi, ki jih ima v rokah. 

Friedrich Wilhelm Foerster

Miklavž, kot vsako leto, ni pozabil na nas.
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Na začetku človekovega življenja je neznanje, v zreli dobi trpljenje,v starosti žalost. 
INDIJSKI 

Vse najboljše Marija!
V našem Centru je bil v sredo 21. januarja poseben in 
slovesen dan – stanovalka Marija Derlink je namreč 
praznovala svoj stoti rojstni dan, rojena je bila leta 1915. 
Mariji, ki so ji ta dan čestitali tako sorodniki, prijatelji kot 
tudi zaposleni in drugi, so ob srečanju najprej pripravili 
sveto mašo, ki jo je daroval starološki župnik Alojz Snoj. 
Temu je sledilo praznovanje in druženje, svoje čestitke 
pa je Mariji izrekel tudi župan Železnikov, Anton Luznar, 
saj Marija prihaja iz Zale nad Železniki.

Marija je bila rojena pri Marenkovcu v Potoku (pri Cefe-
rinovih), pred njo so bili v družini že trije fantje. Tam je 
preživela svoje otroštvo, ljubezen pa jo je kot 23-letno 
dekle odpeljala v sosednjo vas Zala, kjer si je s svojim 
izbrancem Francetom ustvarila novo življenje in družino. V zakonu sta se rodila dva 
fanta, Jože in Mirko ter dve deklici, Tončka in Albinca. Kljub skromnemu kmečkemu 
življenju, družini ni manjkalo domačnosti in topline, oče in mama pa sta svoje otroke 
vzgajala v duhu pridnosti in poštenosti.

Kot je pripovedovala hči Tončka, je mama Marija vse življenje predla na kolovratu, 
bila dobra gospodinja, oče pa je skrbel predvsem za vsa kmečka opravila, dela v hiši 
in okolici. Mama ni šla nikamor brez koša na ramah in rovnice ter grabelj v rokah. Vse 
življenje je trdo delala in mogoče je tudi to razlog za tako dolgo življenjsko pot.

Tik pred praznovanjem biserne poroke je Marija izgubila svojega moža in potem 
skupaj s svojim sinom Mirkom, do 92. leta starosti živela doma. V jeseni leta 2006 
je prišla v škofjeloški Center. Kljub svojim letom se Marija še vedno rada udeležuje 
številnih domskih dogodkov in želimo ji predvsem, da ji bo zdravje še dolgo služilo, 
da se bomo še naprej veselili njene družbe.

Ljudje se starajo, vendar ne zorijo. DAUDET

Mednarodni dan invalidov - 3. december

Mednarodni dan invalidov je Generalna 
skupščina Združenih narodov leta 1993 
razglasila zato, da bi spodbudila razume-
vanje problematike invalidnosti in okrepila 
podporo javnosti pri zavzemanju za dosto-
janstvo, pravice in blaginjo invalidov. 

Invalidi so najštevilnejša manjšina po sve-
tu. V Sloveniji je vsak trinajsti prebivalec 

invalid. Med nami živi 170.000 invalidov, 
to so delovni invalidi, otroci in mladostni-
ki s posebnimi potrebami, vojaški in vojni 
invalidi ter zmerno, težje in težko duševno 
ter najtežje telesno prizadete osebe. Po-
leg njih je še približno 230.000 bolnikov z 
dolgotrajnimi boleznimi.

Tema mednarodnega dneva invalidov v 
letu 2014 je bila tehnologija. Uporaba so-
dobne tehnologije , sploh pa razvoj infor-
macijske tehnologije, je močno spremeni-
lo način, kako ljudje živijo in delajo. Kljub 
temu napredku tehnologije pa tega niso 
deležni vsi ljudje, saj do njih ne morejo 
dostopati ali pa si jih ne morejo privoščiti. 
Med najbolj prikrajšanimi se tu znova znaj-
dejo invalidi in revni, ki so pogosto oboje. 
Tako ZN poudarjajo pomen tehnologije in 
možnost vključevanja invalidov v njihovo 
življenje.

Uroška Uršič

Srečen naj bo prav vsak dan in

Tudi, če ni s soncem obsijan,

Obraz naj s smehom bo obdan.

Leta niso važna, če je volja prava in

Eno naj še mnogo dni velja - 

Trdni ostanite, naj zdravje bo pri vas doma.

Večini je pot v mesto na kavico nekaj enostavnega, za 
marsikoga pa je to zahteven projekt, ki ga brez pomoči 
druge osebe ne zmore.

INVALID – vsebinski pojem besede invalidnost 
je ožji, bolj specifičen, omejuje se predvsem na 
fizične, telesne sposobnosti oz. nesposobnosti 
(po medicinski diagnozi) v odnosu do delovne 
sposobnosti (kdor je zaradi prirojene telesne na-
pake, posledic bolezni, poškodbe nesposoben ali 
le delno sposoben za delo). Gre za stanje organiz-
ma, po čemer se invalidne ljudi tudi razporeja v 
kategorije. Izraz se tudi uporablja v naši zakono-
daji, je ušesom bolj domač, čeprav ima beseda v 
svoji osnovi negativno konotacijo (tudi v drugih 
jezikih: npr. francosko infirme pomeni bolehnega, 
nebogljenega, slabšalno pa tudi neumnega, be-
dastega).

HENDIKEPIRAN – pojem je širši; ne vključuje 
samo fizično in mentalno oviranih, ampak tudi 
druge imaginarne družbene skupine, ki so poti-
snjene na rob družbe (npr. brezdomci, odvisniki). 
Veže se na sposobnost 'normalnega' vključeva-
nja v družbo, na položaj posameznika v njej (to 
je lahko oseba, ki se npr. zaradi nekega neznanja 
počuti v odnosu do drugih ljudi oviranega, izob-
čenega). Za naš prostor je to dokaj nov izraz, ki 
postavlja nove mejnike v razumevanju 'invalidske 
populacije', ker ne ločuje, ne kategorizira ampak 
se zavzema za neodvisnost in svobodno možnost 
izbire o lastnem načinu življenja.
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Človek je edina žival, ki je, kadar ni lačna, pije, kadar ni žejna in ljubi ob vsakem času.

Prišla je lepa sveta noč
V našem Domu dajemo, poleg vsako-
dnevne nege in oskrbe, velik poudarek 
tudi ustvarjalnim, prazničnim, zabavnim, 
kulturnim ter duhovnim vsebinam, ki bo-
gatijo naš čustveni, umski in duhovni svet 
ter krepijo naše telesne zmogljivosti. Zelo 
smo veseli vsakega takega doživetja, ki 
nas popelje ven iz trpkih, turobnih misli in 
grenkih, bolečih občutkov.

Mize ob praznovanju prihajajočega leta so bile bolj slo-
vesno pogrnjene, dobra volja vseh na pa je zabavo na-
redila popolno.

Vsakoletno (pred)novoletno praznovanje v 
glavni jedilnici je čudovit zaključek odha-
jajočega in krasen začetek prihajajočega 
leta. Tako smo se v grudnu dvakrat vese-
lo zavrteli, prvič v ritmu živahnih zvokov 

nam zveste skupine ljudskih godcev ter 
pevcev Suha špaga in drugič v poskočnih 
ritmih "hišnega" ansambla Starman. Oboji 
so naši zvesti hišni prijatelji, ki nam ob ta-
kih in podobnih trenutkih pridejo rade vo-
lje zaigrat ter v dobro voljo spravit svoje 
poslušalce, saj resnično znajo z veselimi 
vižami ustvariti prešerno vzdušje v domski 
jedilnici. Kot vedno je bilo prvo praznova-
nje namenjeno stanovalcem iz oddelkov 
Livada in Klasje, drugo praznovanje, bil je 
skorajda »vrtoglav živžav«, pa je bil orga-
nizirano za stanovalce iz oddelkov Mozaik, 
Mavrica, Zarja in Zimzelen. Tako prvo kot 
drugo rajanje je minilo v prijetnem, rado-
stnem, zadovoljnem in tudi precej utruje-
nem vzdušju vseh prisotnih. Hvala vsem, 
ki ste pripomogli k našemu odličnemu raz-
položenju!

Pristno sodelovanje stanovalcev pri nastopih osnovno-
šolcev vedno pripomore k še večjemu vzdušju.

Resnično najlepše nam je, če nas obišče-
jo najmlajši, ki s svojo živahno razigrano-
stjo v nas prebudijo otroško domišljijo. V 
mesecu prosincu so nas obiskali učenci 2. 
razreda OŠ Cvetka Golarja, skupaj z uči-

Človek ima vse vrline in vse napake, ki jih ima vsaka živalska vrsta posebej. C. DOSSI

teljicama Edo in Janjo. Preko petja, plesa, 
deklamacij, virtuoznega igranja na sakso-
fon, kitaro in harmoniko so nam pričarali 
pravo razkošje toplih, nežnih, prijetnih ob-
čutkov ter poučnih spoznanj o strpnem, 
ljubeznivem, sočutnem prijateljstvu med 
njimi, prisrčnimi, pogumnimi drugošolci ter 
nami, ki jih imamo zelo radi in jim želimo 
vedno le najboljše.

Nič manj nismo navdušeni tudi nad malo 

starejšimi, ki s svojo besedo in pesmijo 
osvežijo naš malce otopeli duh ter nam 
prevetrijo malo bolj počasen sluh. V hla-
dnem januarskem popoldnevu so nas s 
svojim nastopom prijetno ogreli člani MePZ 
KD Jakoba Aljaža iz Medvod, ki so tudi že 
večkrat sproščeno z zanosom prepevali v 
našem Domu. Med drugimi smo lahko sli-
šali prelepo Pavčkovo pesem Pojdem na 
ravno polje, kjer žito cvete in staro božično 
kolednico Svitaj se, svitaj, beli dan.

Alenka Oblakovič

Prešernov dan nekoliko drugače
Vsako leto na razne načine praznujemo 
naš kulturni dan. S privlačnimi proslavami, 
z recitalom itd. To te poživlja, stalno izpo-
polnjuješ svoje znanje o naši kulturi.

Letos pa smo ob tej priliki slepi in slabovi-
dni poromali na voden izlet po Gorenjski, 
po poteh kulturne dediščine. Vse so orga-
nizirali spet Kranjčani, z Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih ter Luka Pa-
vlin iz Ljubljane, zadolžen za naše kultur-
ne prireditve in tovrstne pohode.

Tisto nedeljo je bilo vreme kot naročeno 
za ekskurzijo. Jasno in sončno. Namera-
vali smo obiskati domačije naših znanih 
književnikov. Le na koncu izleta nam je 
vse nekoliko spodletelo.

Na pot smo krenili s kombijem. Za zače-
tek izleta smo se zaustavili v Doslovčah, 
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Ni je živali na svetu, ki bi se je človek moral bolj bati od človeka. MONTAIGNE

v rojstni hiši Frana Saleškega Finžgarja. 
Na njegovi domačiji smo izvedeli nekatere 
podrobnosti iz njegovega življenja. Sprva 
se je težko učil, ponavljal je 1. razred OŠ. 
Čim je zapuščal dom, pa se podal na šola-
nje v Ljubljano, se najprej nikakor ni mogel 
vživet v mestno okolje. Za kmečkega fan-
ta je bilo vse novost. Vleklo ga je nazaj k 
staršem. Nazadnje je le začel napredovati 
pri učenju. V zgodnjih gimnazijskih letih so 
odkrili njegov talent za literarno ustvarja-
nje, čeprav so bili profesorji dolgo prepri-
čani, da je fant za pisanje takšnih mojstro-
vin nesposoben, celo mislili so, da goljufa. 
Pisal je romane, druga dela pa, ko je odra-
ščal, postajal zrelejši za umetnine. Uspo-
sobil se je še za duhovniški poklic, kot du-
hovnik služboval po raznih krajih. Znan mi 
je roman Pod svobodnim soncem, ki sem 
ga brala- zgodovina v zvezi z Bizancem 
in še marsikaj bi se našlo med njegovimi 
vrhunskimi deli. Njegov nečak, Janez Bo-
gataj skrbno hrani avtorjevo zapuščino. 
V rojstni hiši smo si pogledali predmete s 
katerimi se je Finžgarjeva družina nekdaj 
srečevala v vsakdanjem življenju. Sedela 
sem na stari skrinji. Hiša je bila ogrevana, 
sama kmečka peč kjer so včasih pekli do-
mač kruh, je bila zelo topla. Z zanimanjem 
sem opazovala stare statve za tkanje bla-
ga, razno posodje, tudi lesene žlice.

Druga naša postaja je bila vas Rodine, 
rojstni kraj, samo bivališče pisatelja Jane-
za Jalna. V spominu sta mi iz otroških let 
ostali dve njegovi deli, zopet na domačiji 
omenjeni: Bobri in Ovčar Marko. Preseneti-
la me je vest, da je bil Jalen strasten lovec, 
po značaju izvrsten humorist in gurman.

Seveda smo iz Rodin zavili do Vrbe, kjer 
se je prav v tem času odvijal sejem ume-
tne obrti. A žal smo bili za to prikrajšani. 
Že zjutraj sem po radiu slišala, da naj bi 
na ta dan v Vrbi nastopile razne folklorne 
skupine, priznani glasbeniki, mogoče bi si 
bilo ogledat dražgoške kruhke, razne sta-
re predmete. Nismo pač bili na sejmu. A 
šli smo vsaj v Prešernovo rojstno vas. 
Tu nisem mogla veliko stvari otipati. Vse 
je bilo bolj zastekljeno, povsod same slike. 
Slike Julije, Ernestine, Ane Jelovšek itd. 
Naš izlet smo končali v Žirovnici na doma-
čiji Matije Čopa.

Zopet smo bili udeleženci izleta ta dan 
zadovoljni, v glavnem z vsem. Med nami 
so se stkale prisrčne prijateljske vezi, še 
bolj smo se med sabo spoznavali. Vedno 
je dobro, če kam takole greš. Si v stiku z 
naravo, kaj zanimivega kje odkrivaš, pa 
kaj doživiš. In, če se to da, si kje ogledaš 
kako razstavo. In prav je, če si nekoliko 
podkovan v književnosti, če rad bereš, kaj-
ti knjiga nam je dragocena učiteljica. Tudi 
to nam je koristna duševna hrana. 

Nataša Mihevc

Človek je v življenju velikokrat samo prtljaga, s katero razpolagajo drugi. Ivan ČIBL

Zgodovinski krožek

Že vrsto let v našo hišo prihaja, na poseb-
na srečanja s stanovalci, filozof in socio-
log kulture, Marko Ogris. Prvič smo ga 
spoznali v letu 2008 kot gosta skupin za 
samopomoč in na takratni odziv in zanima-
nje stanovalcev, se je izoblikoval t.i. zgodo-
vinski krožek ali lahko rečemo delavnica. 
Mesečna srečanja, druženja in pogovori 
so bili tako namenjeni že vrsti zanimivih 
tem: Evolucija življenja na Zemlji;  Homo 
sapiens – evolucija človeka; Stari Egipt in 
prve civilizacije ob rekah; Antična Grčija 
in začetki evropske znanosti ter umetno-
sti; Doba rimskega imperija; Srednjeveški 
temelji Evrope; Vitezi in trubadurji; Evropa 
in islam; Vzpon Evrope in osvajanje sveta; 
Italijanska renesansa; Evropska klasična 
glasba; Večja odkritja in izumi, ki so omo-
gočili prevlado zahodne civilizacije;  Kitaj-
ska kot nova velesila; Zgodovina ljubezni; 
Človeški možgani in spomin; Leonardo da 
Vinci; Obredi slovesa; Zvezde nad nami 
itd. 

Odziv stanovalcev je pozitiven, marsikate-
ri te ure spoznavanja zgodovine in kulture 

nikoli ne izpusti, nekaj več o samem delo-
vanju pa si preberite iz pogovora v nada-
ljevanju.

Redno sodelovanje z vami se je zače-
lo v jeseni leta 2009, potem ko ste bili 
pred tem občasno že naš gost? Kako je 
prišlo do te ideje za srečanja?

Po tistih prvih srečanjih sem predlagal, da 
bi imeli neke vrste zgodovinski krožek ali 
bolje delavnice o kulturni zgodovini. De-
lavnice predvsem zato, ker tu ne gre za 
neko moje predavanje, ampak vedno de-
lamo, sodelujemo ob neki določeni temi, 
ki jo tudi izbiramo skupaj. Na srečanju ob 
koncu vedno predlagam dve do tri možne 
teme za naslednjič in odločimo se na pod-
lagi zanimanja stanovalcev, seveda lahko 
predlagajo temo tudi stanovalci.

Tovrstna srečanja pripravljate tudi za 
različne druge generacijske skupine, 
določene strokovne skupine in tudi 
skupine v drugih domovih. Se je po-
trebno za populacijo starejših drugače 
pripraviti, je delo drugačno?

Delo s starejšimi v domovih je veliko bolj 
vizualizirano, uporabi se več slikovnega 
gradiva. Pri vas v Centru sem se prvič sre-
čal tudi s slepimi in tudi tu je je potreben 
drugačen pristop, med drugim tudi bolj opi-
sen. Ko imam srečanje npr. v neki knjižnici, 
kjer je poudarek na knjigah, na branju, je 
bolj pomemben pogovor, kontakt je druga-
čen. V domovih pa se predvsem teme, ki 
so po naslovu bolj abstraktne, približa lju-

Zimsko sonce je osvetljevalo rumen-
kastobele goli. Kolišče je bilo vidno da-
leč naokrog. Prav na drugi breg jezera 
in še na trdino. Ostrorogemu se je raz-
jasnil obraz. Da bi se izseljeval iz teh 
prelepih krajev in puščal s trudom in tr-
pljenjem in z ljubeznijo zgrajeno doma-
čijo drugim. Nak, nikoli. Še če bi ga s 
silo pregnali, bi se spet vrnil. 

(Odlomek iz knjige Bobri, Janez Jalen)
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Dokler ima človek glavo na ramenih, zanj ni nič izgubljenega. VIETNAMSKI

dem vizualno, plastično. In že od samega 
začetka imam nek model, da te splošne, 
človeške, antropološke teme, opremim s 
slikami kakšne aktualne razstave enega 
od muzejev, npr. Gorenjskega, Narodne-
ga, Etnografskega, Prirodoslovnega itd.

Velikokrat po vaših srečanjih govorim 
s kom od stanovalcev, vedno mi po-
vedo o čem je tekla debata, videti so 
zadovoljni. Kakšen je vaš občutek, se 
vam zdi da je skupina aktivna, da so za-
dovoljni?

Ja, seveda. Tudi uspel sem jih začutiti na 
nekih temah, ki so jim všeč, ki so jim blizu.  
Nekateri so tudi zelo načitani, razgledani, 
veliko so brali v življenju. Večina je zelo 
stvarnih. In niti ni pomembno ali so izobra-
ženi. Meni je najbolj všeč, če so radovedni, 
da z iskro v očeh poslušajo in sodelujejo. 
Npr. Italijanska renesansa. Na prvi pogled 
morda zahtevna tema, pa vendarle je vsak 
o tem že kdaj kaj slišal. In tako tudi začne-
mo, najprej o vsem že slišanem, potem pa 
o tistem, kar še ne vedo, ne poznajo.

Ste sociolog kulture, sama vas poznam 
predvsem kot filozofa. Se vam zdi, da 
filozofija še vedno vzbuja neko straho-
spoštovanje, kljub temu, da je vendarle 

zelo blizu slehernemu človeku?

Moj zagovor filozofije je v tem, da to ni-
kakor ni visoka znanost, ki jo slišiš samo 
na univerzi. Tudi s tem, ko rečemo "da ne 
bomo preveč filozofirali" ji delamo krivico. 
Ker filozofija ne pomeni 'kompliciranje o 
nečem' ali 'nakladanje'. Filozofija najprej 
pomeni osnovno človeško spraševanje 
vsakega od nas, spraševanje o vsem tem 
kar nam je v življenju pomembnega. Filo-
zofija postavlja vprašanja, ki si jih že od 
nekdaj vsak človek. Zakaj smo taki kot 
smo? Kaj je človeško, kaj človeka ločuje 
od živali? Človek je prepričan, da je nekaj 
več. Kaj je tisto več? In vsakega človeka 
zanima kaj ljudi dela človeške. In recimo 
še eno staro vprašanje: zakaj toliko reli-
gij na svetu, tudi to je splošno človeško 
vprašanje. In še lahko naštevam, npr. od 
kje tako specifično človeški odnos do bo-
lečine, trpljenja, umiranja? Kako različen 
odnos do lastne človeške končnosti imajo 
ljudje različnih kultur v nekdaj oddaljenih 
delih sveta, ki pa jih zaradi globalizacijske-
ga približevanja sveta vse bolj poznamo?

Pa če se malo navežem na to zadnje kar 
ste omenili. Domovi so med nekaterimi 
še vedno označeni kot 'hiralnice', ti ste-

Človek je premagal naravo prej, kot se je naučil obvladati sebe. Albert SCHWEITZER

reotipi so žal še vedno prisotni, čeprav 
se je v razmišljanju ljudi naredil že zelo 
velik korak naprej. Velikokrat tudi sliši-
mo, da je dom 'zadnja postaja'. V prete-
klosti ste že imeli temo Obredi slovesa, 
ki se navezuje na smrt, na umiranje. 
Nekoč sem nekje slišala, da nas življe-
nje že od vsega začetka pripravlja na 
izgube: dojenček 'izgubi' mamo, ko ga 
preneha dojiti, izgubi dudo, kasneje 
igračo. Celo življenje je polno nekih iz-
gub, da se pripravimo na najtežje. Je 
umiranje, smrt za ljudi težka tema, se 
je o tem težko pogovarjati?

Ne, to je najlažja tema. Zato, ker se v re-
snici celo življenje po tihoma sami pripra-
vljamo na to, a vsi to skrivamo, dokler se 
le da. Ja, včasih so rekli hiralnice, rekli so 
domovi za onemogle. Danes temu že dol-
go ni več tako. Mislim, da so danes domovi 
prostori, kjer se človek po nekem delovno 
aktivnem življenju, kjer je moral poskrbe-
ti za preživetje, za potomce, za osnovne 
življenjske potrebe lastne družine, končno 
lahko ukvarja tudi s tem kar je njemu sa-
memu po godu in pomembno, za kar prej 
ni imel časa. Seveda tisti, ki so telesno 
še dovolj vitalni. Ti lahko v domu povsem 
polno zaživijo. In opažam, da so zaradi ži-
vljenjskih izkušenj veliko bolj pozorni, od-
prti in radovedni za tematike s katerimi se 
ukvarjam, kot pa mogoče mlajši.

Teme so vedno zanimive in našim sta-
novalcem predajate ogromno znanja? 
Kje vse črpate, je to predvsem branje 
in obiski muzejev?

Vedno sem rad veliko bral. Poleg knjig v 

knjižnicah tudi nekaj kulturi, umetnosti in 
poljudni znanosti posvečenih prilog doma-
čih in tujih revij. Poleg knjig pa seveda ki-
notečna zbirka svetovne zgodovine filma in 
pogosti obiski muzejev in razstav (tudi Hiše 
eksperimentov in Gospodarskega razstavi-
šča, kjer so zadnja leta pokazali razstave o 
Leonardu, Človeškem telesu, Možganih…).

Sicer se strinjam, da so teme stanovalcem 
zanimive in da se pogosto kaj novega na-
učijo. Obenem pa to velja tudi zame, ker 
gre vedno za dvosmerni proces. Tako kot 
sam prinašam neko novo znanje, mi tudi 
oni s svojimi življenjskimi izkušnjami pogo-
sto odprejo marsikaj novega.  Poleg tega 
pa me tudi motivirajo k temu, da si bolj po-
gosto kaj preberem ali ogledam kakšno od 
večjih razstav, ki bi jim jo želel prikazati v 
njihovi dvorani Centra.

Kaj pa vaša trenutna, osebna zanima-
nja, kaj je tisto čemur se osebno po-
svečate?

Trenutno so moja osebna zanimanja na-
menjena tematiki časa. Kaj je čas? Od 
kdaj in kako različno ga merimo? Kaj je 
'naravni' čas za razliko od zgodovinskega 
časa? V čem se razlikujeta 'ciklično' do-
življanje od 'linearnega' doživljanja časa? 
Od kdaj pravzaprav poznamo koledarje 
in kako različni so (npr. prazniki, dan no-
vega leta)? Kako so o času premišljali od 
grške antike preko renesanse do novove-
ške znanosti? Kako čas razumejo druge 
kulturne, religiozne in duhovne tradicije 
(zunaj naše krščansko-judovske percep-
cije časa) – indijska, kitajska, japonska, 
avstralski staroselci, afriška ljudstva itd.?  

Jože Radovan Dolenc: »Na ta zgodovinska srečanja hodim že od vsega začetka, 
predvsem zato, ker me že od nekdaj zanima tovrstna tematika. Izbira tem je vedno 
dobra, zanimiva. Všeč mi je, ker se vedno razvije debata pa še osvežim si spomin. 
Tudi predavatelj zna zelo dobro aktivirati skupino, na način, da nam je vsem blizu in 
razumljivo.«

Zorka Čujovič: "Običajno grem na srečanja, če me le tema zanima in ni preveč znan-
stvena, zahtevna. Če me ne zanima pa ne grem, pa tudi slabše slišim in imam včasih 
težave pri sodelovanju."
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Človek še nikoli ni bil tako blizu zvezdam in tako daleč od samega sebe. McCAROL Kolikor je visoko do neba, tako globoko je do človeka. Mirko BOŽIČ

Dan šole 
V petek, 28. 11. 2014, smo na OŠ Škofja 
Loka–Mesto praznovali dan šole. V delav-
nici pri ge. Jerneji Renko smo se odločili, 
da obiščemo Center slepih, slabovidnih in 
starejših v Stari Loki ter jih povprašamo po 
njihovih izkušnjah v otroštvu. Že ko smo 
vstopili v dom, smo začutili dobro voljo in 
topel sprejem. Prišli smo v sobo in tam so 
nas že čakali stanovalci doma. Za dobro-
došlico so nam postregli s pravkar pečeno 
pehtranovo potico in sokom.

Pogovor se je začel o šoli in takoj smo iz-
vedeli, kako zelo pomemben je bil za tisti 
čas lepopis, ki so ga tudi ocenjevali. Po-
kazali so nam star zvezek stanovalke z 
domačimi nalogami, kjer so bile vse črke 
pravilno in natančno zapisane od črte do 
črte, v njem so bili zapisani stari spisi v 
cirilici, snov iz zemljepisa ipd.

Nekateri malo starejši so se spominjali, 
kako so pisali še na tablice s kredo, mlaj-
ši pa že v zvezke s peresom. Razrede so 
imeli ločene po spolih, obvezni predmeti 
pa so bili zemljepis, računstvo, cirilica, ve-
rouk. Dekleta so se pri praktičnem pouku 

dodatno učila še ročnih spretnosti, kot so 
pletenje, kvačkanje, klekljanje in drugo. 
Tudi učitelje so tiste čase veliko bolj spo-
štovali. »Kadar nismo bili pridni, so nas s 
šibo natepli po prstih ali pa nas drugače 
kaznovali, na primer tako, da smo po po-
uku ostajali v šoli.« S starši pa ni bilo nič 
drugače. Tudi te so zelo spoštovali in jih 
nekateri tudi še vikali. 

Gospa Lojzka nam je pripovedovala, da je 
v šolo začela hoditi s šestimi leti.  »Obisko-
vala sem jo trikrat na teden, osnovna šola 
je trajala pet let. Zadnji, peti razred, sem 
obiskovala kar štiri leta. V enem razredu 
sta bili dve generaciji skupaj, kar je štelo 
42 otrok. Učili smo se računanja, branja in 
lepopisa. Največkrat nismo imeli zvezkov, 
kdor si je snov zapomnil, ta je znal.« 

Izkušnja neke gospe pa je bila tudi, da je 
snov pisala na papirnate vreče, v katerih 
je bila moka. Ocene so bile od ena do pet, 
pri nekaterih pa tudi od pet do ena (pet 
= najslabša, ena = najboljša). Če so imeli 
same negativne ali same zadostne ocene, 

Kaj je delavnica ustvarjalni gib?

Kar nekajkrat je pri nas že potekala delav-
nica z naslovom Ustvarjalni gib, ki jo vodita 
priznana umetnika, koreografa in plesalca 
Andreja Podrzavnik in Grega Kamnikar, 
oba aktivna v kolektivu Federacija, ki se 
osredotoča na umetniško produkcijo plesa 
in plesnega izraza. 

Tovrstna gibno-plesna metoda z upora-
bo gibanja in plesa pripomore k boljšemu 
čustvenemu, socialnemu, fizičnemu in 
kognitivnemu stanju. Je posebna oblika 
umetnostne terapije, ki skozi proces lah-
ko pomaga tako otrokom kot odraslim z 
različnimi posebnimi potrebami in različne 
raziskave potrjujejo pozitivne učinke. Veči-
na si ob gibno-plesnih dejavnostih izbolj-
šuje motoriko, orientacijo v prostoru, uživa 

v izražanju svoje plesno-gibalne ustvarjal-
nosti, gradi na svoji samozavesti in samo-
podobi, psihofizični kondiciji, sproščanju 
svojih občutij. Marsikdo ob plesu začuti 
svobodo v osebnem izražanju in pridobiva 
na čustveno-socialnem področju. 

Slepim in slabovidnim raznovrstnost 
ustvarjalnega gibanja lahko pomaga, da 
postane gibanje bolj samozavestno in svo-
bodno, boljše je osvajanje prostora, okoli-
ce, zvokov, ritma. Stanovalci spoznavajo 
in raziskujejo gibe, ki so jim povsem tuji, 
s tem se krepi tudi njihova funkcionalnost. 
Naši stanovalci so nad delavnico navdu-
šeni, izredno motivirani in predvsem pre-
senečeni, kaj vse telo lahko z gibi izrazi in 
hkrati raziskuje.

Delavnica za stanovalce je v Centru po-
tekala že dvakrat, na povabilo voditeljev 
pa smo se v začetku marca odpeljali tudi 
v Moderno galerijo v Ljubljano, kjer so v 
okviru tridnevnega projekta Nezaznaven 
gib potekale delavnice, razstava, pred-
stava in pogovori. Ob obisku galerije smo 
izkoristili priložnost in si ogledali tudi več 
čutno razstavo za slepe in slabovidne.

Kako čas razume sodobna znanost (ma-
tematika in fizika), ki od Einsteina naprej 
govori o enotnem "Prostoru- Času"? In 
navsezadnje – kako različno, od nas ljudi, 
čas doživljajo posamezne vrste živali?

'Kaj je čas' je tudi današnja tema sre-
čanja. Ker se stanovalci že zbirajo in 
vas čakajo bova najin pogovor počasi 
zaključila, a znotraj današnje teme še 

vprašanje za konec? Česa vse se boste 
dotaknili, v kakšnem smislu boste go-
vorili o času?

Najprej si bomo ogledali kratek film o evo-
lucijskem času človeka. Potem se bomo 
posvetili času odkar človek pozna pisavo 
in nazadnje še o človekovem notranjem 
času, torej o tem, kako različno ga ljudje 
doživljamo.

Nataša Kalan
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Laže je poznati človeštvo nasploh, kot človeka posebej. LA ROCHEFOUCAULD

niso napredovali v naslednji razred. Tudi 
kazni niso bile prav nič mile, za neprimer-
no vedenje so dobili udarec po rokah, za-
dnjici, nekateri so bili zaprti v šoli ali pa so 
morali stokrat napisati isto besedo. 

Športni dnevi niso bili prav pogosti, včasih 
se je na njihovih urnikih znašel Osolnik ali 
okoliški hribi, gospa iz Žirov pa je poveda-
la, da so hodili na izlet tudi do Cerkniškega 
jezera. Radi pa so se spominjali tudi, kako 
so jih včasih kam peljali s konjsko vprego 
in vozom. Velikokrat so odšli v gozd na-
birat gobe ali borovnice, ki so jih potem 
prodali in zaslužili nekaj denarja. Nekatere 
pa so kot mlada dekleta hodila služit na 
kmetije ali pazit majhne otroke.  

Zanimalo nas je, kako so včasih preživljali 
prosti čas. »V prostem času smo kvačkali, 
se ukvarjali z gimnastiko, pazili mlajše bra-
te in sestre in pomagali na kmetiji.« Neka-
teri pa se prostega časa ne spomnijo, saj 
so morali ves čas trdo delati. Ko smo jih 
povprašali po športih tistega časa, so se 
veselo spominjali, kako so igrali nogomet, 
kako so se drsali, smučali. Mojmir je sko-
čil pokonci in nam prinesel pokazat svoje 
prve železne drsalke in nam povedal, kako 
so bile narejene in uporabljene.

»V šoli malice nismo imeli, znajti smo se 
morali sami,« je povedala gospa iz Žirov. 
Nekateri Ločani doma niso imeli peči, zato 
so kruh doma zamesili in ga pred šolo od-
nesli v Staro Loko, kjer je bila velika peč, 
ob odhodu domov pa so ga pečenega 
vzeli in odnesli družini. 

»Za kosilo nas je na mizi pričakalo zelje, 
krompir, ješprenj, žganci in medla. Meso 
smo večinoma prodali oziroma smo ga je-
dli le ob nedeljah in večjih praznikih,« so 
se strinjali.

Vstajali so ob petih zjutraj, da so opravi-
li kmečka opravila. Bolj premožni so šli 
naprej študirat – fantje na čevljarsko šolo 
(tovarna čevljev v Žireh), dekleta pa so se 
izučila za šivilje. Kmetijo je prevzel najsta-
rejši oziroma najbolj priden sin. 

Povprašali smo jih še, kako je bilo včasih 
z integracijo drugačnih. »Slabovidnost je 
bila v tistih časih slabo sprejeta,« nam je 
povedal gospod Miha. Anica je živela v in-
ternatu za slepe na Bledu, kjer je imela ve-
liko domotožje. »Tudi nekateri učitelji so bili 
slepi, kar nam je pomagalo pri boljšem po-
čutju in sprejemanju drugačnosti. Tip smo 
razvijali s prepoznavanjem predmetov, kot 
na primer kostanja, orehov itd. Pogosto so 
prirejali plese, veliko smo peli. Sama imam 
s sprejemanjem slepote dobre izkušnje,« 
je dodala gospa Anica.

Gospa Fani, ki je po drugi svetovni vojni 
z družino prišla iz Francije, nam je pripo-
vedovala, da se je šolala v katoliški šoli, 
kjer so bile razmere popolnoma drugač-
ne. Trajala je 10 let, ocene pa so bile od 
1 do 10. »Preden smo prišli v šolo, smo 

Ni mi žal, ker me ljudje ne poznajo, žal mi je, da jih sam ne poznam. KONFUCIJ

se vsi zbrali in zapeli pozdravno pesem. 
Tudi drugače smo veliko peli, predvsem 
cerkvene pesmi, verouka pa v šoli ni bilo, 
saj je bila blizu cerkev in tam župnišče. V 
razredu je bilo približno 20 učencev, vsak 
oddelek pa je bil v svojem razredu.« Izšo-
lala se je za frizerko in še danes ni poza-
bila francoščine:

»Je vivais en France où j' avais fini l'école 
catholique. Apres j'ai travaillé comme co-
iffeuse.« 

Kaj pa praznovanja? 

»Za rojstni dan, ki ga nismo praznova-
li tako obsežno kot danes, nam je mama 
spekla jajček ali šmorn, ki smo ga razdelili 
med brate in sestre. Za Miklavža smo do-
bili krhlje, občasno tudi oblačila, vsako leto 
pa je v kotu stala šiba. Božička in dedka 
Mraza nismo poznali,« so bili enotni. 

Presenetilo nas je, ko so povedali, da so 
bile hlače za dekleta strogo prepoveda-
ne in da so nosila le krila, v katerih jih je 
pozimi zelo zeblo. Pa tudi obutev je bila 
bolj revna. Gospod Miha je povedal: »Do 
konca oktobra sem hodil bos, potem pa so 
se kje že našli čevlji, čeprav z luknjo na 
podplatu.«

Pogovor smo preusmerili na elektriko in 
vozila. Zaupali so nam, da so prvo televizi-
jo dobili okrog leta 1968, radio pa približno 
leta 1958. »Moped sem dobila leta 1963, 
avto pa že sedem let kasneje, in sicer Vol-
kswagna,« je navdušeno pripomnila go-
spa z Godešiča. Za konec so nam zaupali, 
da štirje stanovalci uporabljajo računalnik.

Ob vprašanju o osvajanju punc je sobo 
napolnil smeh. Povedali so, da so se sre-
čevali naskrivaj, saj starši tega niso smeli 
vedeti. Pisali pa so si tudi ljubezenska pi-
sma.

In prišel je čas, da se poslovimo. Polni 
novih zgodb in odkritij smo se poslovili, 
jim zaželeli lep dan in neradi odšli nazaj v 
šolo. Za popotnico pa so nam dali še ne-
kaj nasvetov: »Bodite pošteni! In izučite se 
v poklicih!« Gospa Francka pa je zaključi-
la: »Ne zaljubite se prehitro, saj potem je 
človeku težko. In zapisujte si spomine, saj 
vam kasneje lahko prinesejo veliko lepe-
ga!« 

Daša Trivunčević, Patricija Kržišnik, 
Tjaša Košir, Teja Koblar 

OŠ Škofja Loka-Mesto  
(novinarski krožek,  

mentorica: Jerneja Renko) 
Foto: Nejc Pipp
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Ljubiti morate ljudi, če jih hočete spremeniti. PESTALOZZI

Morje hrepenečih pogledov, nežnih 
objemov, …
… gorečih poljubov, ljubečih besednih izlivov ter mnogo milijonov zaljubljenih mladenk in 
mladcev vseh starosti, stanov in velikosti. Na kaj vas tole spominja? Na zaljubljenost, se-
veda. V mesecu svečanu smo praznovali Valentinovo, praznik vseh (za)ljubljenih parov ali 
tistih, ki bi to radi bili, pa si tega še ne upajo izpovedati svoji skrivni izvoljenki ali svojemu 
oboževanemu izbrancu. V sušcu praznujemo »gregorjevo«, ko se ptički ženijo. V našem 
Centru smo se odločili, da letos v našem domskem časopisu na svojevrsten, izpovedni 
način združimo oba praznika. 

Tonči in Gefi Žerdin

»Že kot mlado dekle je Gefi rada hodila na ro-
manja, največkrat v največje Marijino svetišče 
na Hrvaškem, tj. Marija Bistrica v Hrvaškem 
Zagorju. Spoznala sva se v domačem kraju, v 
Hodošanu. Oba sva bila zaposlena v Poljopri-
vredni ekonomiji v Hodošanu. Že takrat sva si 
bila na tihem všeč. Potem sva oba, vsak zase, 
odšla »s trebuhom za kruhom« v Ljubljano, 
kjer sva se znova srečala. Gefi je bila servir-
ka v menzi, v katero sem hodil jest. Bila sva 
si vedno bolj všeč in tako je nanesel pogovor 
na poroko. Od takrat naprej mi ni pustila niti 
pogledati za drugimi puncami. Rada sva hodi-
la plesat, obiskovala sva veselice. Gefi je bila 
lepa, ona se mi je 'najlepša vidla' in jaz njej 
prav tako. Pa sem ji rekel: »Dobro, idemo v 
cerkev pa se venčajmo! Kar bo pa bo!« Poro-
čila sva se v novembru 1954 v župnijski cerkvi  
Sveti Juraj u Trnju v Hodošanu, v Medžimurju. 
Imela sva pravo ohcet. V najinem domu je bila 
ona gospodarica, 'finančna ministrica'. Vedno 

sem ji zaupal. Najbolj je bila jezna, če sem se napil. Malo je 'jamrala', pa je minilo, oba 
sva se pomirila in je bilo gotovo. Če je predolgo jamrala, sem se obrnil ter rekel: »Adijo, 
zbogom, pa ti jamraj naprej,« in sem šel na vrt kadit. Zdaj sva že več let tu v domu, dobro 
nama je, zadovoljna sva. Jaz Gefi pomagam pri vsem kar ona ne zmore več sama nare-
diti, tako da sestram ni treba zanjo skrbeti. Lepo nama je. »Je res, Gefo? Ajde, reci še ti 
kaj!« A gospa Gefi se je samo nagajivo, hudomušno nasmejala in si mislila svoje.

Samo en kotiček vsemirja je, ki ga lahko popravite, to ste vi sami. Aldous HUXLEY

Nada in Rado Mlakar 

»Spoznala sva se v hribih, oba sva bila 
v domačem kraju vključena v Planinsko 
društvo in tako smo med planinarjenjem, 
v planinskih kočah mladi vedno tišča-
li skupaj. Iskre so preskočile in iz lepega 
prijateljstva se je med nama razvila topla, 
osrečujoča ljubezen. Nada je bila doma v 
Zagorju, a je stanovala pri sorodnikih na 
Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so oni 
imeli moški in ženski frizerski salon. Tudi 
Nada je bila frizerka. Ni me treba vpraša-
ti kam sem se hodil potem strič. Že pred 
najino 'skupno hojo' je Nada hodila v plesno šolo, meni pa je bil do takrat ples 'deveta 
briga'. Nekoč sva šla na Krvavec, kjer je bil v koči organiziran ples. Ves večer je imela 
vrsto prosilcev za ples, jaz pa sem sameval za mizo. Pa sem ji rekel: »Zdaj boš pa ti 
mene naučila plesati!« Ko se je par mesecev pred nama poročila Nadina sestra, je Nada 
ponosno izjavila: »Če se bom pa jaz kdaj poročila, se bomo na poroko peljali na ležalnikih 
v avtobusu.« Ko sem doma povedal, da se bova z Nado poročila, je mama le preprosto 
odgovorila: »Kakor si bosta postlala, tako bosta ležala.« Moja bodoča tašča me je spo-
znala en teden pred poroko. Šele tisti dan je zvedela za najino namero in nama rekla: 
»Bi pa lahko vsaj malo prej povedala.« Nadini sorodniki, pri katerih je v Ljubljani živela, 
glede na to, da sem bil jaz nekaj let mlajši od nje, niso zaupali moji resnosti odločitve in 
zakonski zvestobi. Zato so ji rekli, da sem premlad za ženina in da naj raje pride živeti k 
njim, četudi z otrokom. Poročila sva se decembra leta 1949 na Magistratu v Ljubljani. Od 
Kongresnega trga do Magistrata na Mestnem trgu je bila prekratka pot, da bi se peljali na 
ležalnikih na avtobusu. Na poročno potovanje sva šla na Veliko planino. 

Nada je zbolela za demenco in je prišla več let pred menoj živet v Center. V času pred 
mojo preselitvijo sem ženo redno obiskoval« op.p. Najlepše je bilo opazovati, ko je Nada 
moža ob njegovem prihodu na obisk pogledala v oči, se mu nasmehnila in ga nežno po-
klicala po imenu: 'Rado'. Njun zakon je bil zagotovo fenomenalno ljubeč.) 

Anica Plemelj in Miha Majcenič

»Leta 1974 je prišla Mihova sestra, ki je bila tudi slabovidna, na poklicno usposabljanje 
v naš CSS in postali sva prijateljici. Tako tudi Miha poznam že iz časa mojih tukajšnjih 
šolskih let. Večkrat se mi je ponudil za spremljevalca na sprehodih, skupaj sva hodila na 
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Ne oštevaj preveč družbe, naj se reformira. Reformiraj sebe. Jules RENARD

vsakoletni izseljeniški piknik. Povabil me je na svoj dom na Štajersko, tam so me zelo lepo 
sprejeli, kjer sva potem vsako leto preživela dva tedna najinega dopusta. Spomnim se, 
kako me je Mihova 4-letna nečakinja prijazno, skrbno vodila za roko. Najina povezanost je 
bila vse bolj živa, trdna in tako sva se odločila za skupno življenje. Leta 1980 sva se pre-
selila v enosobno stanovanje v Podlubniku. Miha je bil vseskozi zelo skrben, pozoren do 
mene. Maja 1989 sem zaradi bolezni ledvic začela hoditi na dializo. Takrat sem se večkrat 
onesvestila. Oba sva bila vedno v strahu, da bi se poškodovala, zato sem se odločila, da 
se vrnem živeti v Center, čeprav je bilo njemu zaradi moje selitve zelo hudo in me je po-
tem še med njegovo službeno malico hodil sem gor v sobo gledat, če sem v redu. Miha ni 
tako družaben kot jaz. Sedaj sva oba tu v domu, tako se lahko več druživa, skupaj bereva 
knjige, poslušava radio, le na daljše sprehode ne zmoreva več skupaj. Sicer pa so moški 
včasih res muhasti. Se 'naprdnejo' in gredo po svoje.«

Alenka Oblakovič in Ivan (Ivek) Fifer

»Najina skupna pot ni naključje, ampak 
je res delo čudežne Božje previdnosti, ki 
naju je res zelo zanimivo povezala sku-
paj. Vse se zgodi z razlogom. Midva sva 
začela najino 'skupno' pot pred petimi leti 
pozimi. Sem precej 'zmrznjene sorte' in ko 
sem prišla nekega večera precej premra-
žena nazaj v Dom, sem pri večerji Iveku 
šegavo potožila, da me zelo zebe in, da 
nimam nikogar, ki bi me pogrel. On pa mi 
je brž odgovoril, da bi se že našel kdo, ki bi 
me ogrel, a da je težava v tem, da jaz nimam nikoli časa za 'frajerja'. »O, to pa ni res,« sem 
odgovorila. Najina norčavost in moja ženska odrezavost sta se v naslednjih dneh v jedil-
nici še nekajkrat ponovili in Ivek me je povabil k sebi v sobo, da bi mi pokazal vsa odličja, 
ki jih je prejel na tekmovanjih v kegljanju. Ko sem potem odhajala iz njegove sobe, mi je 
dal poljub. Že prej me je včasih nevsiljivo pobožal po laseh, če sva se srečala na hodniku, 
pred Domom. Seveda sem bila vsa vznemirjena in nisem vedela kaj naj bi poljub pomenil. 
Trenutni čustveni vzgib, želja po prijateljstvu, ali kaj več? Nekaj dni sem zmedeno tavala 
po Domu. Kar naenkrat mi je Ivek postal všeč. Kot da je preskočila iskra čudežne alkimije 
med nama. Zanimivo je, da sva po horoskopu oba ovna, a po temperamentu in značaju 
sva si povsem različna. Jaz sem impulzivni, kolerični tip, Ivek je bolj flegmatik. Kjer sem 
jaz glasna, neučakana, je on umirjen, potrpežljiv. Jaz porabim ogromno besed in energi-
je, da navzven izrazim vse kar mi leži na srcu, kar nosim v glavi ali doživljam v duši. Ivek 
raje posluša in ne govori veliko, še zlasti ne o sebi. Je zelo dober opazovalec odnosov 
med ljudmi. Najin odnos gradiva zlasti na čustveni bližini in notranji globini. Spoštljivost, 

Niso časi slabi, temveč človek. John BEAUMONT

prijaznost, veselje, spontanost, umirjenost, so stvari, ki jih počasi, a vztrajno vnašava v 
najin odnos, še zlasti po Ivekovem zgledu. Največ nama pomeni, da si lahko resnično za-
upava, si pomagava med seboj in vztrajno hodiva naprej, z roko v roki, vsak po svoji poti. 
Zadovoljna sva z malimi, preprostimi, 'luštkanimi' stvarmi. Prava ljubezen je sprejemanje, 
darovanje ter odpuščanje. In to troje je v življenju najtežje.«

Ani Ušeničnik in Jože Zupančič

»Po preselitvi v Center, 10. maja 2013, sem 
večkrat posedala na klopci v parku. Jože 
je hodil tačas pogosto mimo, med dela-
vsko malico, ob koncu službe, po opravkih 
sem ter tja. Je velik, močan, všeč mi je bil 
njegov bleščeč nasmeh (op.p. Jože ima iz-
redno lepo negovane zobe), bila sem vsa 
srečna, ko sem ga videla, ko sva sprego-
vorila. Na mojem prvem domskem pikniku 
sva sedela skupaj, bilo je precej norčavo-

sti med nama, pobožal me je po laseh, oblil me je val sreče, ko se je usedel zraven mene. 
Ob drugi priložnosti me je vprašal, če imam zdrav, dober vid, če bi mu bila pripravljena 
kdaj narekovati pisna besedila, da bi jih lažje prepisal v brajlico. Jože namreč običajno na-
pisanih tekstov ne zna brati. Seveda sem mu pomagala. On pa me je prvič povabil 'ven' v 
gledališče. Dva dni kasneje je Jože prišel k meni v sobo (op.p. vmes je šel Jože domov) in 
me tako nežno, ljubeče stisnil k sebi ter se mi zahvalil za lep večer v gledališču. Jaz sem 
izrazila željo, da bi nadgradila najino prijateljsko zvezo v ljubeč partnerski odnos, saj mi je 
bil vedno bolj všeč, tudi zaradi njegove tenkočutne pozornosti do mene. Jože si je oddah-
nil, ker si je to tudi sam želel. Že sama sem opazila njegovo vzkipljivo, jezljivo naravo, če 
ga kdo ali kaj 'vrže iz tira', zato mi je tudi sam povedal, da naj ga v takih trenutkih vznemir-
jenosti, razočaranja pustim pri miru. Človeka, še posebej ljubljenega, je treba 'pogruntat' 
in biti vsaj toleranten do njegovih 'slabosti', zato v njem iščem le dobre, pozitivne lastnosti. 
Največ mu pomeni, da sva skupaj, zelo me ima rad in je pripravljen zame narediti vse. 
Tudi zaposleni v Centru so veseli najine ljubeče zveze in naju spodbujajo.  Veliko se spre-
hajava, greva po opravkih, v gledališče, na izlete, večkrat me je že povabil k sebi domov. 
Pred prvim obiskom sem imela veliko tremo, a so me njegovi, zlasti mama, lepo sprejeli. 
Zvečer ga zelo rada poslušam, ko nama bere knjige, tudi zato, ker sama težko berem. 
Jože nama pred branjem poustvari izredno romantično vzdušje v sobi. Najino ljubezensko 
zaobljubo sva želela ovekovečiti, da bo najina ljubeča zvestoba res trdno držala, zato sva 
vse najine najžlahtnejše obljube zaklenila s ključavnico na mostu čez Soro in ključek vr-
gla v reko.* Že pred najinim prijateljstvom sem svojim prijateljicam rekla: »Če se bom jaz 
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Človek je velika, umazana reka. NIETZSCHE

kdaj poročila, boste ve moje priče,« in tako so prišle ob tej priložnosti z nama na most, mi 
podarile 'poročni' šopek ter, kasneje v domu, še 'poročno' torto in skupaj z nama 'zalile' 
najino ljubezensko zaobljubo zvestobe. Najbolj prisrčno se mi zdi, ko me Jože nežno ob-
jame, mi toplo pogleda v oči in reče: »O, ti moj čivčk, kaj bi (bil) jaz brez tebe?« Najlepše 
je, če imaš v starosti v sebi še vedno občutja otroka.«

* Zaljubljenci po vsem svetu naj bi navdih dobili v knjižni romanci Federica Moccie Želim 
si te (Ho Voglia di Te), v kateri junak in junakinja ključavnico s svojima imenoma zatakneta 
na tretjo ulično svetilko na rimskem mostu Ponte Milvio, se poljubita ter ključ vržeta v reko 
Tibero.

Alenka Oblakovič

Koz zanimivost o 'zaklenjenih ključavnicah' - lahko si pogledate npr. 'Most ljubavi' na 
spletni strani Vrnjačke Banje: http://www.vrnjackabanja.co.rs/srpski/mostpocmeni in 
http://vbanja.com/most-ljubavi/ . 

O tem pripoveduje tudi pesem ansambla Azalea z naslovom Zaklenila sva ljubezen, za 
katero so na Mesarskem mostu v Ljubljani posneli videospot. 

Zaklenjene ključavnice kot simbol ljubezni so prisotne po vsem svetu, a marsikje so jih 
zaradi velike teže žal morali tudi že odstraniti.

Človek je bitje, v bistvu nezadovoljno z ostalimi. ČAPEK

Jožica in Jože Rejc

Sta srečna zakonca, ki bosta letos, 16. ok-
tobra, praznovala 50 let poroke, torej zlato 
poroko.

Rodila sta se v Podlonku. Jožica v šte-
vilni družini s sedemnajstimi otroki. Kljub 
tolikim otrokom, je vedno povedala, kako 
zelo so se vsakega posebej veselili. Doma 
so imeli kmetijo in otroci so znali poprijeti 
za vsako delo. Med vojno je bila, zaradi 
očeta in odraslih bratov, ki so bili v parti-

Marija in Filip Rant

»Spoznala sva se  v Tivoliju v Ljubljani. 
Bilo je v aprilu. Marija je pohajala v družbi 
dveh prijateljic, jaz sem bil z dvema pri-
jateljema. Domenili smo se in skupaj od-
šli v kino. Bila sva si všeč, zato sva se po 
koncu filma domenila da se še vidiva«, je 
pripovedoval Filip.

Ko sta se spoznala je bilo Mariji 22, Filipu 
pa 26 let. Ona je bila doma iz Haloz in si je 

stanovanje v bloku v Ljubljani, kjer sta ostala kar deset let. Kasneje sta si zgradila hišo na 
Godešiču.

V zakonu se jima je rodila ena hčerka, več otrok pa so jima zdravniki odsvetovali. Imata 
tudi pet vnukov.

Na vprašanje zakaj mu je bila Marija všeč, Filip z navdušenjem pripoveduje: «Bila je če-
dna, živahna, prijazna. Znala se je lepo 'zrihtat'. Bila je dobra kuharica, predvsem pa mi 
je bila zvesta.«

»Lepo sva živela, ni bilo pomanjkanja. Veliko sva potovala in marsikaj skupaj doživela in 
shranila veliko lepih spominov za stara leta. Zdaj sva v domu; žena že devet let, jaz pa 
sem se ji pridružil pred dvema letoma.«

Potem pa mi pokažeta še veliko poročno sliko nad posteljo in strinjam se, da sta prav lep par.

Z njima sem se pogovarjala  
Romana Kumer

v Ljubljani poiskala delo v domu upokojencev v Šiški. On pa je bil zaposlen v Litostroju, 
kamor se je vsak dan vozil iz Godešiča. Videvala sta se pol leta, nato pa jima je Filipov 
šef predlagal, da bi se poročila. Poroka je bila 1. oktobra v Ljubljani. Za Filipa je bila to že 
druga poroka. Prvo ženo je zapustil, ker mu ni bila zvesta. Mladi par je dobil litostrojsko 

zanih,  mati z otroki izgnana v taborišče, kjer so preživeli 18 mesecev. Najstarejša izmed 
izgnanih sester se nikakor ni mogla s tem sprijazniti in je toliko časa prepričevala mamo 
(z desetmesečno hčerko rojeno v izgnanstvu), da so pobegnili. Uspelo jim je in svobodo 
so pričakali v svoji domači hiši.

Jožica je hodila v šolo v Podlonk, nato v Železnike in po priporočilu profesorja Zupančiča 
so jo vpisali v Ljubljano, na šolo za oblikovanje. Bila je uspešna dijakinja, vendar starši 
niso zmogli plačevati njenega bivanja v Ljubljani in po dveh letih je morala nazaj domov 
in se tudi zaposlila. 

Jože je živel s starši in dvema bratoma v Podlonku. Bil je priden učenec, zato so ga 
dali za vajenca v podjetje Niko. Uspešno je zaključil poklicno šolo in se zaposlil v Niku. 
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Človek je dober, ljudje so slabi. J. J. ROUSSEAU

Ker je bil delaven, komunikativen in je znal 
delati z ljudmi, je postal vodja orodjarne. 
Ob delu je zaključil delovodsko šolo. Delo 
vodja orodjarne je opravljal do upokojitve.

Zelo kmalu sta Jožica in Jože spoznala, 
da se rada videvata. Mnogo let sta bila 
fant in dekle, oktobra 1965 pa sta se po-
ročila. Preselila sta se v svojo hišo na Tr-
nju v Železnikih. Jože je vso delovno dobo 
opravil v Niku, Jožica pa je z delom začela 
v Alplesu, kasneje pa je zamenjala službo 
in odšla v Iskro (zdaj Domel). 

V podjetju so takrat organizirali slikarski 
krožek in Jožica se ga je z veseljem ude-
ležila. Vedela je, da ima talent, saj ji je to 
profesor Zupančič velikokrat povedal, a se 
ni znala spraviti k delu. Slikarski krožek v 
Domelu jo je zares navdušil, vodil ga je 

prof. Janez Hafner iz Škofje Loke. Od tedaj naprej je mnogo ur preživela s čopičem v ro-
kah in to je bilo zares njeno največje veselje. Najrajši je slikala tihožitje v akvarelni tehniki. 

Rada sta tudi vrtnarila, imela sta lepo urejen vrt, čudovito okensko in balkonsko cvetje. Ko 
sta bila mlajša, sta zelo rada hodila v hribe. Bila sta na Triglavu, Jalovcu, Mangartu, Stolu 
in še v mnogih drugih slovenskih gorah, morja pa zlasti Jože ni imel nikoli rad. Nasploh je 
bil Jože vedno bolj miren, rad je reševal križanke in gledal televizijo. Stanovanje in dvori-
šče sta bila njegov svet. So bile pa križanke nasploh njuna velika ljubezen. Ob jutranji in 
opoldanski kavi sta si vedno vzela čas in se posvetila reševanju. In na svoje znanje sta 
bila zelo ponosna.

Zelo lepo sta se imela, vendar pa so se začele zdravstvene težave. Potrebno je bilo poi-
skati pomoč in leta 2010 sta se preselila v Dom starejših občanov v Radencih, leta 2013 
pa v Škofjo Loko. Tukaj sta zelo zadovoljna, ker razumeta ljudi in tudi skupaj sta v sobi, 
kar jima veliko pomeni. V Radencih je bil resnično problem to, da so bili tam sami Prek-
murci, ki jih nista razumela. Zadovoljna sta tudi zato, ker lahko večkrat prihajajo na obisk 
sorodniki in prijatelji in ker so vsi zaposleni zelo prijazni.

Hči Fani Panjtar

Resnice in zmote o mobingu
Največkrat imamo ljudje napačno mnenje 
o tem kaj je mobing.  Nekateri kot mobing 
smatrajo opravljanje, šikaniranje, konflikt, 
stres, nadlegovanje na splošno, nadlego-
vanje nadrejenega izven delovnega časa, 
nasilje, ki ga šef izvaja nad podrejenim, 
nekateri pravijo, da je mobing, ko nam šef 
dodeli nemogoče naloge (torej, da ga na 
delovnem mestu izvaja samo nadrejeni), 
nekateri pa celo to, da partner doma izvaja 
mobing. To so definicije, ki so nepopolne ali 
povsem napačne. 

Slovenci imamo enajst zakonov, ki so ve-
zani na mobing. Mobing je trpinčenje na 
delovnem mestu: to je vsako ponavljajoče 
se, sistematično, negativno in žaljivo rav-

nanje ali vedenje usmerjeno proti posame-
znim delavcem na delovnem mestu ali v 
zvezi z delom na vseh hierarhičnih ravneh 
in vseh smereh. Da bomo lažje razumeli 
definicijo- to je procesno oz. načrtno in ne 
enkratno dejanje, vsekakor pa znotraj de-
lovnega okolja. Posameznik ga dolgo časa 
ne opazi, v večini primerih šele takrat, ko je 
že prepozno. 

Mobing je lahko  vertikalni, (pri čemer izva-
jajo mobing vodje nad sodelavcem oz. sku-
pino sodelavcev ali pa ga sodelavci izvaja-
jo nad vodjo), horizontalni (dogaja se med 
sodelavci) in mobing, ki ga stranke izvajajo 
nad sodelavci ali obratno (sodelavci nad 
stranko).

Ljudje so kot hruške in breskve, sladke postanejo malo prej, preden začno gniti. 
HOLMES

PREDAVANJA – interno izobraževanje zaposlenih Centra

DECEMBER

2.12.2014
Delo s slepimi 
Na delavnici oz. predavanju, ki jo vodi delovna terapevtka Denis Kamnar, 
bodo predstavljene osnove dela s slepimi.

2.12.2014
Izkašljevalnik Cought Assist E70 
Predstavitvena delavnica novega aparata

FEBRUAR

4.2.2015
Možnosti zaposlovanja slepih in slabovidnih 
Delavnica v organizaciji Geodetskega inštituta Slovenije.

11.2.2015
Resnice in zmote o mobingu 
Predavateljica dr. Danijela Bračko

17.2.2015
Peritonealna dializa 
Predavateljica Polona Pirnat, dipl. med. sestra

24.2.2015
Neverbalno izražena bolečina 
Predavateljica Marica Klobučar, dipl. med. sestra
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Pri mobingu lahko gre za:

 - psihično nasilje med ljudmi,
 - omejevanje možnosti izražanja in komu-

niciranja (večkratno zavračanje),
 - kričanje in zmerjanje,
 - nenehno kritiziranje dela (kritiziranje brez 

argumentov in brez kakršnekoli pohvale),
 - kritiziranje osebnega življenja,
 - tako ustne kot pisne grožnje,
 - ustrahovanje po telefonu,
 - napad zoper osebni ugled, kamor sodi: 

namerno širjenje novic, obrekovanje, kle-
tvice, poskus smešenja žrtve, izražanje 
same domneve, da je žrtev psihični bol-
nik, poskus prisile v psihiatrični pregled, 
norčevanje iz telesnih hib, zasebnega ži-
vljenja kot tudi narodnosti,

 - napad zoper zdravje: npr. namerno pov-
zročanje psihične škode ali dodeljevanje 
za zdravje škodljivih nalog,

 - napad na kakovost poklicne in organi-
zacijske vloge, kar pomeni, da žrtev ne 
dobiva več novih delovnih nalog, da dobi 
naloge pod ali nad ravnjo kvalifikacije, da 
so ji dodeljene naloge, ki žalijo dostojan-
stvo ali pa so žrtvi odvzete celo vse nalo-
ge, sem spada tudi poškodba delovnega 
mesta,

 - e-mobing je nova nevarnost v e-družbi 
(npr. okuženje datotek, kopiranje datotek, 
vdiranje v sistem, sprememba vstopnih 
šifer, ipd.)

Najpogosteje so tarče mobinga poštenja-
ki, invalidi, mladi, starejši ljudje, osebe, ki 
zahtevajo več samostojnosti, osebe ki zah-
tevajo priznanje in višjo plačo, pripadniki 

manjšinskih skupin, visoko ustvarjalne in 
delovno zagnane osebe, osebe, ki so po-
gosto na bolniškem dopustu.

Najpogosteje napadajo (izvajajo mobing) 
osebe, ki jih je strah, ki se čutijo nesposob-
ne, ki so verbalno nasilne, ki govorijo slabo 
o svojem podjetju, osebe z visokim IQ, ose-
be, ki silijo druge v skupinske norme, ose-
be, ki imajo nerazrešene odnose, osebe z 
močnimi predsodki. 

Pri ugotavljanju ali je prišlo do mobinga ali 
ne, se naredi strokovno oceno tveganja. Za 
mobing se mora zagovarjati tako organiza-
cija, kot tudi sama domnevna žrtev.

Kazen oz. odškodnina zaradi mobinga je 
lahko zelo visoka. Giblje se med petsto in 
petdeset tisoč evri. Pri nas, v Sloveniji, je 
najvišja odškodnina za mobing znašala 
dvajset tisoč evrov.

Kaj ni mobing? 

Zahteve po boljši izvedbi nalog, nerazpo-
loženost in slaba volja sodelavca ali vodje, 
glasno izražanje nestrinjanja, premešča-
nje zaposlenih na drugo delovno mesto, 
kratki roki za dokončanje delovnih nalog, 
odpuščanje zaposlenih (če je pravi razlog 
v ozadju), izrekanje utemeljene kritike, na-
pačne odločitve nadrejenega, usmerjene 
vedno k drugi osebi, konflikt med sodelav-
cema, čustveni izbruhi (jok, pretiran smeh), 
občasno izrečena nevljudna beseda ali fra-
za, odločitve nadrejenega glede premesti-
tve in napredovanja.

Obstaja tudi lažni mobing. To pomeni, da gre 
za zlorabo položaja s strani posameznika v 

Ni bolj praznega človeka od tistega, ki je sam sebe poln. Hodite med ljudi, samo ne iščite skupin. Hans HABE

obliki lažnih prijav psihičnega nasilja v delov-
nem okolju, oziroma so to vsi pojavi, ko žrtev 
situacijo razglasi za mobing, čeprav ne gre 
za mobing. Običajno sprožijo lažni mobing 
osebe, ki ne dosegajo delovne uspešnosti 
in zahtev(a)nih kompetenc, ljudje, ki se ne-
nehno izogibajo delu ali so bili prikrajšani za 
vodstveno delovno mesto.

Zakaj se mobing danes pojavlja veliko več-
krat kot včasih in zakaj se nam to dogaja, 
'zakaj ravno meni'? 

Dejansko je dejanje tisto, ki povzroči način 
razmišljanja. Zato, ker doživljamo spre-
membe in večja kot je sprememba večji 
je šok, temu sledi nejevera in zanikanje, 

s tem se pojavi jeza (vsega so krivi drugi), 
hrepenimo po vrnitvi (radi bi se vrnili nazaj 
na prejšnji sistem), ki je ni. Nastopi najnižja 
stopnja in sicer depresija.

Najboljši način, da se temu izognemo je, da 
prevzamemo odgovornost za svojo seda-
njost in se ne ukvarjamo s preteklostjo, saj 
se le-te ne da spremeniti. Prevzeti moramo 
odgovornost za svojo prihodnost in pa vse-
kakor za svoja dejanja. Vredno je razmisliti, 
kakšen imamo odnos do sebe, do drugih 
in do sveta. Tako ne bomo zašli v depresi-
jo ampak se bo zgodila stopnja preobrata, 
dejansko se namesto depresije sprijaznimo 
in upamo na boljše, s časom iz upanja na-
stane zaupanje in pozitivna dejavnost.

Povzetek predavanja pripravila 
Martina Istenič

Parkiranje ob obiskih - svojce in obiskovalce Cen-
tra vljudno prosimo, da ob prihodu na obiske k sta-
novalcem, svoje avtomobile parkirate na mestih, ki 
so temu namenjeni, torej na parkirišču nad cesto, ob 
cerkvi. V primeru, da prostega mesta tam ne najdete, 
si lahko v recepciji Centra izposodite daljinec za odpi-
ranje rampe parkirišča, ki se nahaja v bližini gradu oz. 
nasproti parka. Vsekakor pa bi vas želeli opozoriti, da 
neposredna okolica doma oz. cesta okrog rondoja ni 
parkirišče (razen za dostavna in reševalna vozila ter 
izjemoma za svojce, ki stanovalca pripeljejo ali odpe-
ljejo), na kar vas opozarja tudi znak, ki prepoveduje 
ustavitev in parkiranje, na vrhu klanca, ko zavijete s 
starološke ceste. Prihajajoči pomladni, sončni dnevi 
bodo vedno več stanovalcev zvabili na posedanje in 
sprehod v park pred hišo in samo z vašim sodelova-
njem jim lahko omogočimo varno ter prosto pot za 
gibanje.
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Človek! To nihalo med smehom in jokom. BYRON

Za prilagoditev se največkrat uporabljajo:

• različna vrsta in jakost svetlobe oz. 
razsvetljave

• barvni kontrasti
• različni pripomočki

Svetloba – razsvetljava

Primerna jakost svetlobe je odvisna od 
tega :

• za kakšno aktivnost svetlobo potre-
bujemo - bolj je delo natančno, več 
je potrebujemo (pri pogrinjanju mize 
potrebujemo manj svetlobe kot pri 
ročnem delu);

• koliko je posameznik star (šestdese-
tletnik potrebuje desetkrat več svetlo-
be kot dvajsetletnik).

Človek je bitje, ki pobude realnega sveta 
oblikuje s čutili. Z vidom človek najcelovi-
teje in najbolj živo dojema okolje: 

• z vidom zajame 83% vseh informacij
• s sluhom 11%
• ostalih 6% z drugimi čutili

Biti slep lahko pomeni največjo možno 
osamo in odmaknjenost od družbe.

• slepe osebe – 0% do 5% vida
• težje slabovidne osebe – 5% do 

10% vida
• slabovidne osebe – 10% do 30% 

vida
Osebe z motnjami vida doživljajo v ožjem 
in širšem okolju nemalo težav, tako pri ori-
entaciji kot pri vsakodnevnih opravilih. Z 
enostavnimi prilagoditvami pa lahko po-
membno povečamo njihovo samostojnost. 
Pri slabovidnih, ki imajo še ostanek vida 
oziroma vidijo pod drugačnimi pogoji, je 
potrebno ta potencial izkoristiti in jim po-
magati, kot je zanje najbolj primerno.

Kaj sem, če se primerjam z vesoljem? BEETHOVEN

Nekomu zadošča normalna osvetlitev, 
drugi jo potrebuje več, tretjemu pa je lahko 
tudi v napoto. Najprimernejša je tista, ki je 
prilagojena posamezniku.

Barvni kontrasti

Da z barvnimi kontrasti dosežemo vpadlji-
vost, uporabljamo jasne in žive barve, ki 
se razlikujejo od ozadja.

• jasne barve so svetlejše (mešane z 
belo), odbijajo veliko svetlobe, zato 
izstopijo, privlačijo pozornost (bela, 
rumena, živo rdeča);

• temne barve so barve, ki ostajajo v 
ozadju. Slabovidni jih občutijo kot te-
mno luknjo;

• barva ozadja je odvisna od namena 
(npr. na temnem ozadju se dobro vidi 
svetel oz. kontrasten predmet).

Upoštevati je potrebno tudi to, da močne 
razlike v barvah zelo motijo, ker se njiho-
ve oči težko prilagajajo različni svetlobni 
jakosti.

Pripomočki

Obstaja jih več vrst, slepi in slabovidni jih 
uporabljajo pri svojem vsakodnevnem ži-
vljenju. Ti pripomočki so: bela palica, go-

voreče ure, tehtnice, termometri, elektron-
ske lupe, povečevala itd.

Kako so prilagojeni naši prostori, okolica?

• Vhod – vhodna vrata se odpirajo na 
senzor. So steklena, zato je v višini 
oči in prsi rumena črta, kar je za sla-
bovidne bolj opazno. Vhod je zvečer 
dobro osvetljen, stikalo za zvonec je 
opremljeno z lučko;

• Stopnišče – označeni robovi stopnic 
(kontrastna barva); strop je bele bar-
ve; ograja označena z žebljički; ozna-
ka nadstropja na stenah v kontrastni 
barvi;

• Park – robniki označeni z rumeno 
barvo; prehodi na cesto označeni s 
kockami (reliefna struktura); kovinske 
obloge na robnikih;

• Oglasna deska – pomembnejša ob-
vestila in jedilniki so napisani v Brail-
lovi pisavi. Velikokrat se poslužujemo 
tudi individualnega obveščanja;

• Dvigalo – nadstropja označena v 
Braillovi pisavi; 'govoreče' dvigalo 
(zvočni signal opozori v katerem nad-
stropju se ustavi);

• Vrata – je potrebno za seboj zapirati 
(da se slepi ali slabovidni ne zaleti); 
pragovi naj bodo kontrastne barve, 
da so bolj opazni;

• Omare – če je možno naj bo dodatno 
osvetljene; stvari naj bodo vedno na 
istem mestu; oblačila, ki se jih nosi 
skupaj so na istem obešalniku (krilo, 
bluza, majica…); nogavice in spodnje 
perilo je v majhnih košaricah ali vreč-
kah;

Prilagoditve za slepe in slabovidne
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Kaj je človek, če se prepusti le hladnemu preračunanemu razumu? Zločinec, velik 
zločinec. Ugo FOSCOLO Sanje sence, to je človek. PINDAR

• Nočne omarice – vsaka stvar na njej 
ima svoje mesto; priporočljiv je rob, 
da stvari ne padejo na tla; pohištvo 
naj bo ob steni (ne na sredini), razen, 
če jih oseba potrebuje za oporo;

• Stikala za luč – uporaba kontrastnih 
barv, kontrastnih trakov, za slepe pa 
še napis v Braillovi pisavi;

• Kopalnica – ploščice morajo biti ve-

Invalidski pripomočki in izposoja

Sposobnost premikanja, hoje, stanja, se-
ganja po predmetih, obračanja v postelji in 
hoje po stopnicah so pomembni gradniki 
osnovnih in vsakodnevnih življenjskih ak-
tivnosti. Kadar jih zaradi različnih razlogov 
ne moremo opraviti, so nam na voljo šte-
vilni pripomočki, s katerimi si lahko olajša-
mo izvajanje teh aktivnosti.

Nekatere pripomočke, si je mogoče izpo-
soditi. Izposoja pripomočka je mogoča z 
naročilnico, ki jo dobite pri vašem zdrav-
niku.

Verjetno so najbolj poznani pripomočki, ki 
nam olajšajo gibanje in nudijo večjo sta-
bilnost pri hoji. To so sprehajalne palice, 

bergle, in različne hodulje. Veliko hodulj 
ima tudi posebno poličko, na katero lah-
ko sedemo in si malo odpočijemo. Tisti, ki 
imajo pri gibanju več težav pa uporabljajo 
invalidski voziček. Poleg teh, si je mogoče 
izposoditi še nekaj drugih pripomočkov, 
kot so nastavki za toaletno školjko, toaletni 
stoli ipd.

Na voljo je tudi veliko drugih pripomočkov, 
ki pa so plačljivi in se jih da kupiti v lekar-
nah in specializiranih trgovinah:

Pripomočki za dnevne aktivnosti:

• za obuvanje nogavic in čevljev
• za zapenjanje zadrg in gumbov
• lesene škarje za pomoč pri oblačenju 

hlač
• palice za pobiranje predmetov s tal
• glavnik s podaljšanim ročajem…

dno suhe (če so mokre so zelo ne-
varne); barvne kljukice za obešanje 
brisač (na beli podlagi); nedrseča 
podlaga na dnu banje; ročaji za prije-
manje; milo kontrastne barve; barvna 
zobna pasta;

• Stranišče – školjka in pripomočki 
okrog nje naj bodo v kontrastni barvi; 
barvni toaletni papir.

Braillova pisava (Brajeva pisava ali 
brajica) je pisava, ki omogoča sle-
pim, da berejo in pišejo. Leta 1821 jo 
je razvil Louis Braille in sicer na pod-
lagi metode komunikacije, ki jo je spr-
va razvil Charles Barbier. Ta je sis-
tem, imenovan nočno pisanje, naredil 
po naročilu Napoleona, z namenom, 
da bi si vojaki ponoči izmenjevali spo-
ročila brez svetlobe. A sistem je bil za vojake pretežak, niso se ga mogli naučiti, zato 
se ni uporabljal.

Leta 1821 je Barbier obiskal Nacionalni inštitut za slepe v Parizu, kjer je spoznal 
Louisa Brailla. Louis je ugotovil vzrok neuspeha sistema oz. pisave. Človeški prst ne 
more razbrati znaka brez premikanja in tako ne more hitro brati črko za črko. Pre-
dlagal je rešitev - uporabo celice s šestimi luknjicami, t.i. Braillovo celico, ki je bila 
revolucija v komuniciranju za slepe ljudi.

Sistem Braillove pisave tako temelji na različnih razporeditvah luknjic. Vsaka Brail-
lova celica sestoji iz kombinacij šestih luknjic, razporejenih v liku pravokotnika. V 
pravokotniku se nahajata vodoravno dve luknjici, navpično pa tri. S to kombinacijo je 
mogoče narediti 64 (26) črk. Vsaka kombinacija ima svoje ime in predstavlja določe-
no črko, odvisno od položaja luknjic.
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Človek je samo to, kar ve. BACON

Sprehajanje v prihodnosti

Človek je rezultat svojih sposobnosti in svojega okolja. HISCHFELD

Pripomočki za prilagoditev okolja in aktiv-
nosti: 

• držala za kopalnico
• razne nedrseče podloge
• deske za presedanje
• penasti nastavki za odebelitev ročaja 

(jedilni pribor, pisalo…)
V delovni terapiji vam lahko nekatere pri-
pomočke tudi izdelamo – npr. trak, ki se ga 

namesti na kljuko, da lažje zaprete vrata in 
seveda še veliko drugih.

Za več informacij in pomoč pri izbiri pra-
vega pripomočka, se lahko obrnete na 
delovni terapevtki Denis Kamnar ali Ro-
mano Kumer ( telefon 04/ 62 07 228 ali 
62 07 229).

Manca Prevc

zavorami). Tehnologija napreduje in na tr-
žišče prihajajo pripomočki, ki uporabljajo 
sodobne tehnologije. Ker živimo v času 
elektronike in računalništva me je zani-
malo, če je na tem področju kaj novega in 
en tak pripomoček sem našla -  pametna 
sprehajalna palica.

Pametna sprehajalna palica je napreden 
japonski tehnološki izdelek. Opremljena je 
z vrsto sodobnih tehnologij, ki naj bi olaj-
šala vsakdan starostnikom ter njihovim 
svojcem oz. tistim, ki zanj skrbijo. Ti lah-

Vsi poznamo pripomočke za hojo kot so 
sprehajalne palice, bergle, hodulje in  ro-
latorje (hodulja na treh ali štirih kolesih z 

ko računalniško nastavijo pot po kateri bo 
starostnik šel in ga ob tem na daljavo tudi 
spremljajo. 

Preko računalniškega programa se na-
prej uredi, pripravi pot, ki jo starostnik želi 

opraviti in se jo prenese v sprehajalno pa-
lico. Sprehajalna palica ima ergonomsko 
oblikovano držalo, ki vključuje tudi zaslon, 
ki nam pove smer hoje. Vgrajene so tudi  
različne komunikacijske tehnologije: 3G, 
Bluetooth, Wi-Fi ter GPS. Te nas obvešča-
jo kje se uporabnik nahaja, preko računal-
nika spremljamo njegovo lokacijo, po po-
trebi pa ga lahko celo preusmerimo – vse 
to se opravi na daljavo. 

Poleg preglednih barvnih puščic, ki prek 
zaslona usmerjajo uporabnika, palica v 
primeru zahtevne spremembe smeri hoje 
tudi vibrira. Vgrajen ima celo senzor krvne-
ga tlaka, senzor za merjenje temperature 
in senzor gibanja, ki lahko uporabniku po 
potrebi predlaga počitek. Če palica preso-
di, da je uporabnik padel, svojcem oz. ti-
stim, ki zanj skrbijo, pošlje alarm v obliki 
e-sporočila. V primeru, da zazna nepravil-
nost v srčnem utripu, pa lahko pokliče tudi 
zdravstveno osebje.

Kdaj bo palica dostopna na evropskem 
trgu in kakšna bo cena, na to bomo morali 
pa še počakati.

Magi Knežević

Izposoja medicinskih pripomočkov
V Centru nudimo izposojo nekaterih medicinskih pripomočkov (bolniških postelj, tra-
pezov, invalidskih vozičkov...).

Za izposojo (postelj, trapezov...) se lahko dogovorite na telefonu: 04/62 07 231. 

Če pa bi si želeli izposoditi invalidski voziček, pokličite 04/62 07 228 - delovno tera-
pevtko.
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Veliki ljudje svoje napake priznavajo. V tem je ravno njihova veličina. Ivan PRIJATELJ Veliko težje je presojati samega sebe kot pa soditi druge ljudi. Antoine de SAINT – 
EXUPERY

Hram demokracije

Velikokrat obiskujemo, raziskujemo in se 
udeležujemo različnih dejavnosti organizi-
ranih izven doma. Stalnica so naši krajši 
in daljši izleti, sprehodi v bližnjo okolico, 
medgeneracijska povezovanja, delavnice, 
ogledi razstav in drugi kulturni dogodki. A 
tokrat je bilo dopoldne nekoliko drugačno. 
Stanovalci in zaposleni smo obiskali slo-
venski parlament, ki ga je v sredini prej-
šnjega stoletja zasnoval arhitekt Vinko 
Glanz, kar vendarle ni nekaj vsakdanjega 
in ne nazadnje je zanimiv podatek tudi to, 
da so bile med nami ženske, ki kot mlada 
dekleta volilne pravice sploh še niso ime-
le (pri nas je bila splošna volilna pravica, 
torej ne glede na spol, uzakonjena leta 
1945). Danes je to nekaj povsem samou-
mevnega in mogoče bi bilo kdaj na mestu 
tudi vprašanje, kako bi bilo, če te pravice 
ne bi imeli ali bi nam bila odvzeta.

Naš obisk v slovenski hram demokracije 
smo, po vstopu skozi simbolni Putrihov in 
Kalinov portal, začeli z varnostnim pregle-
dom. Tisti redki stanovalci, ki so kdaj v pre-
teklosti imeli priliko poleteti z letalom, niso 

bili nad tem nič začudeni, spet drugim pa 
je bilo to, da oddaš svojo torbo in osebne 
predmete na trak za rentgenski pregled, 
nekaj nenavadnega.

Še preden smo uspeli prispeti in si ogleda-
ti tisti najbolj pomemben prostor, kjer vo-
livci s svojimi glasovi razdelimo mesta po-
slancev, smo si v prostoru tik nad vhodom 
ogledali zanimivo razstavo krpank, unika-
tnih, umetniških tekstilnih izdelkov avtorice 
Nevenke Žlender. Moč barv nas je takoj 
pritegnila. Seveda so naše stanovalke 
od blizu preverile in pohvalile natančnost 
dela, slepi pa so si lahko s tipanjem in za-
znavanjem reliefa ustvarili svojo sliko.

Mogočna stavba s širokimi stopnišči, ki 
vključuje izključno slovenski kamen iz 
različnih pokrajin Slovenije in se izvrstno 
dopolnjuje z lesom, je lepa in veličastna. 
Dobro je poskrbljeno za vse tiste, ki potre-
bujejo za svoje gibanje invalidski voziček 
ali druge pripomočke, a so se kljub temu 
nekateri med nami resnično potrudili in 
prehodili tudi stopnice, pogrnjene z rdečo 
preprogo. V dobri uri vodenega ogleda, 
smo preko freske Slavka Pengova, ki se 
nahaja v preddverju glavne dvorane (zna-
nem iz vsakodnevnih medijskih poročanj, 
ko številni novinarji čakajo na poslance 
in njihove prve odzive), skozi časovni trak 
spoznali zgodovino slovenskega naro-
da, od začetkov preseljevanja ljudstev do 
obdobja konca druge svetovne vojne. V 
preddverju je tudi skulptura kiparja Fran-
ceta Kralja, Ruvajoča se dečka, ki so jo 
slepi prav tako lahko otipali.

Še eno nadstropje višje so nas ponovno 
presenetila razstavljena umetniška dela, 
zanimiva za ogled so bila tudi raznolika 
protokolarna darila v vitrinah. Samo veli-
ko dvorano smo si ogledali z balkona oz. 
galerije. Ta je namenjena javnosti, sleher-
nemu državljanu, ki želi spremljati posa-
mezno sejo parlamenta (razen v izrednih 
primerih, ko je ta za javnost zaprta), za kar 
se ni potrebno predhodno najaviti. Edina 
omejitev je, da balkon sprejme toliko ljudi, 
kot je sedežev in ob kakšnih posebej aktu-
alnih temah je ta zagotovo hitro zaseden. 
A pri današnji tehnologiji to niti ni več pro-
blem, saj dnevno parlamentarno dogaja-
nje lahko spremljate z domačega kavča, 
preko tv sprejemnika.

Prostor velike dvorane, visok in svetel ter 
krožna postavitev, se simbolično srečuje 
s posedanjem v krog zbranih starešin ob 
kamniti mizi, pod mogočno lipo. V to, kako 
so razpravljali takrat in kako danes, se ni-
smo spuščali, niti to ni bil naš namen. Za 
konec smo v restavraciji popili še kavico 
in za nas je bil dan vsekakor drugačen in 
zanimiv. Če ne drugega, je stavba parla-
menta, kot primer moderne arhitekture, 
zagotovo vredna ogleda.

Nataša Kalan

 - gradnjo so začeli leta 1954, končali leta 
1959, stavba meri 2200 m2;

 - prvo zasedanje Ljudske skupščine je bilo 
19. februarja 1959, od osamosvojitve 
dalje pa zaseda Državni zbor in Državni 
svet;

 - velika dvorana je bila prenovljena leta 
2000, je krožno zasnovana in meri 422 
m2. V dvorani je 150 sedežev. Poslanska 
mesta so opremljena z mikrofonom, gla-
sovalno napravo z identifikacijsko kartico, 
sistemom za prevajanje, električnim pri-
ključkom ter dostopom do računalniške-
ga omrežja Državnega zbora. Sedeži so 
vrtljivi, premakljivi in nastavljivi po višini.

 - Vsako drugo soboto v mesecu (razen 
avgusta) je Dan odprtih vrat in organizi-
rano vodenje za individualne obiskoval-
ce v slovenskem in v angleškem jeziku ( 
ob 9., 10. in 11. uri).
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Človek ni nič drugega kot vrsta njegovih del. HEGEL

BILI SO MED NAMI
 

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

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

  

JERLAH Ivana (1928)

TINAUER Olga (1920)

ŠINK Franc (1923)

TALAR Frančiška (1925)

KODER Rozalija (1923)

PETERNEL Marija (1929)

PROSEN Ana (1931)

TORKAR Marija (1925)

JUSTIN Marija (1929)

PREZELJ Jože (1936)

KRAJNIK Marjanca (1921)

ŠUBIC Ljudmila (1925)

Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brezimna pozabljena dela dobrote in 
ljubezni. William WORDSWORTH

Kuhajmo z Refijo - burek

Burek ali Börek je jed, ki izvira iz turške ku-
linarike, vendar je zelo priljubljena v mno-
gih državah balkanske regije (še posebej 
v Sloveniji,Makedoniji, Črni gori, Hrvaški, 
Srbiji, ter Bosni in Hercegovini), katere 
priljubljenost se je najverjetneje razširila v 
obdobju Otomanskega imperija.

V četrtek, 5.2. smo dobili zanimivo vabi-
lo z naslednjo vsebino: »Vabimo vas, da 
se danes ob 9.00 pridružite  na delavni-
co, ki bo potekala na oddelku Mavrica. Z 
nami bo kuharska mojstrica bureka Refija, 
ki nam bo zaupala male kuharske trike za 
popoln burek!«

Tisti, ki so našli čas in so se lahko pridruži-
li, so kasneje pripovedovali z navdušenjem 
in presenečenjem: »Ne morem verjeti, kaj 
je delala, testo je raztegovala s preprosto 
leseno palico, čez katero je bilo testo obe-
šeno, ki jo je na nek način vrtela. Pa testo 

se ni niti malo raztrgalo, vedno večji kos 
je bil. Temu lahko rečemo kar umetnost!« 

Vsi so pripovedovali o tem in tudi zadišalo 
je prav kmalu. Ostali, ki nismo uspeli uži-
vati v sami pripravi, smo se potem razva-
jali s preizkušanjem. In vse pohvale Refiji. 
Odlična predstavitev priprave in odličen 
burek!

Firbca zganjamo

Kdo je zemljo skupaj spravil 
in jo zavrtel? 

Kdo si fanta je izmislil? 
Kje dekle je vzel? 

Kdo je delal favno, floro? 
Kdo to vse je znal? 

Večna so vprašanja, 
brez odgovorov.

Kdo si dan in noč je zamislil, 
dež in sončne dni? 

Kdo resnico je pogruntal, 
kdo laži, skrbi? 

Kdo si nori čas je zmislil, 
da se staramo? 

Večna so vprašanja, 
firbca zganjamo?

Radovedneži, Franc Ankerst

Noben človek ni OTOK, povsem sam zase; vsak 
človek je kos CELINE, del kopne zemlje; če MOR-

JE odplavi grudo prsti, je EVROPE manj, prav tako, 
kakor da je bil RTIČ, prav tako, kakor da je bilo 

posestvo tvojih prijateljev ali tvoje lastno; ob smrti 
vsakega človeka je mene manj, kajti vključen sem v 
ČLOVEŠTVO. In zato nikdar ne pošiljaj vpraševat, 

komu zvon zvoni: zvoni tebi.

John DONNE
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE UTRINEK DNEVA

Človek pripada človeku. Albert SCHWEITZER

Regina
Sedela je na klopi pred hišo, vdihavala 
svež pomladni zrak in nastavljala obraz 
proti soncu. Žalostna, osamljena, zapu-
ščena. Odložila je pletenje in razmišljala. 
Dve leti je že od takrat, ko se je upokojila. 
Oziroma so jo upokojili, zaradi nekakšnih 
varčevalnih ukrepov. Ko bi na njeno mesto 
vzeli koga mladega, polnega energije, saj 
jih je toliko, ki imajo izobrazbo in so brez 
služb. Ne, niso, preprosto so znižali števi-
lo zaposlenih. Lahko bi samo pomagala, 
delala bi celo zastonj, mogoče bi vodila 
bralne urice nekajkrat na teden. Pa ni bilo 
posluha.

Vse življenje je delala v knjižnici. Knjige so 
bile njeno življenje. Poznala je vse bralce. 
Znala jim je svetovati pri izbiri. Vmes je 
poslušala o njihovem življenju, o lepih in 
manj lepih trenutkih. Bila je zadovoljna in 
srečna. Knjižnica je bila njen drugi dom. 
Potem pa se je kar naenkrat vse končalo. 

Svoje družine ni imela. Živela je sama v 
majhni hiški na obrobju mesta. Pravza-
prav ni vedela, kako bi zapolnila čas, ki ji 
je kar naenkrat ostajal. Seveda je veliko 
brala, pozimi je pletla kape, šale, rokavice. 
Ko se je nabral zajeten kup, je vse skupaj 
odnesla na Rdeči križ, za tiste, ki nimajo in 
potrebujejo. Hodila je na dolge sprehode v 
bližnji gozd in to je bilo vse.

Nedaleč stran je živel majhen deček, Miha 
po imenu. Obiskoval je prvi razred osno-
ve šole. Njegova starša sta bila ves čas 
zaposlena, prihajala sta pozno iz službe, 

utrujena in naveličana in ves čas v bojazni, 
do bo kdo ostal brez zaposlitve. Miha je 
bil skoraj vse popoldneve sam. Po šoli se 
je na igrišču sicer družil s prijatelji, vendar 
je ves čas nekaj pogrešal. Njegov prijatelj 
Jure mi je nenehno pripovedoval o svoji 
babici, ki ga je hodila iskat pred šolo, mu 
kuhala najljubše jedi, pripovedovala pra-
vljice in bila ob njem, ko jo je potreboval.

Miha babice ni imel. Močno si je želel, da 
bi bila še živa, da bi tudi on imel nekoga, 
ki bi mu zaupal  svoje želje, skrbel zanj, 
ko je osamljen, tako kot to počnejo babice. 
Že nekaj časa je razmišljal, da bi si jo kar 
sam poiskal. 

Ko se je nekega dne vračal iz šole, je šel 
mimo njene hiše. Že od daleč jo je opa-
zil. Bila je prijetna stara gospa, njeni lasje 
pobarvani rdeče, so se lesketali v soncu 
in pravkar ga je s svojimi modrimi očmi 
zvedavo gledala. Brez razmišljanja se ji je 
pridružil na klopi. Začela sta se pogovar-
jati o vsem mogočem, tako kot da bi se 
poznala že celo življenje. In vedel je, da je 
prava. Ona pa je bila srečna, da je našla 
poslušalca, malega fantička, ki ji bo napol-
nil praznino dneva...

Jožica Anžel

Delo bo počakalo, da otrokom poka-
žeš mavrico. Mavrica pa ne bo poča-
kala, da ti končaš z delom. 

Joan O'Hara

Ljudje so drug za drugega na svetu, torej jih pouči ali prenašaj. Mark AVRELIJ

Ob stoletnici Ježkovega rojstva

Radijski sodelavci smo ga klicali Frane. Z 
njegovim pravim imenom. Vzdevek Ježek  
se ga je sicer prijel že pred 2. svetovno 
vojno, ko sta s prijateljem Jožetom Pengo-
vom, kot Jožek in Ježek, nastopala na šte-
vilnih odrih, javnih prireditvah in zabavnih 
večerih po ljubljanskih gostilnah in drugod 
po Sloveniji.

Lansko leto, 14. decembra, ob stoletni-
ci njegovega rojstva, smo spomine nanj 
obudili tudi v naši hiši, s kratkim preletom 
skozi življenjsko pot tega vsestranskega 
ustvarjalca in umetnika. Že bežen pregled 
Ježkove bibliografije nas osupne. In poda-
tek, da je v knjigi Sončna ura objavljenih 
več kot 650 njegovih pesmi, zgovorno pri-
ča, kako slabo poznamo in premalo ceni-
mo Franeta Milčinskega kot pesnika. 

Vendar tu so še mnoga druga področja, 
kjer je Ježek za seboj pustil neizbrisne 
sledi.

Le kdo ne pozna njegove prve radijske 
igre za otroke Zvezdica Zaspanka, prilju-
bljene pravljice, ki je kmalu zaživela tudi 
na lutkovnem odru in kasneje dočakala še 
svojo filmsko ekranizacijo?

Le kdo se ne spominja Kosobrina? Za svo-
jo vlogo v prvem slovenskem mladinskem 
celovečernem filmu Kekec je na medna-
rodnem Beneškem festivalu prejel poseb-
no nagrado Kitajske! Malokdo ve, da je za 
filmsko zgodbo o tem pogumnem junaku 
napisal scenarij, vse dialoge, pa tudi bese-
dili za Kekčevo in Mojčino pesem!

In kdo ne pozna Franetove vloge slikarja 
Trpina v Čapkovi filmski uspešnici Vesna, 
pa besedila zimzelene popevke Ne čakaj 
na maj iz istoimenskega filma? Še bi lahko 
naštevali, a predolg bi bil že pregled po-
znanih in manj znanih prispevkov k naši 
kulturni dediščini, če bi želeli zaobjeti ce-
loten Ježkov ustvarjalni opus. 

Zato naj bo ta skromen zapis le utrinek, s 
katerim se mu želimo vsaj simbolno oddol-
žiti za vse prijetne in nepozabne trenutke, 
ki smo jih preživeli v njegovi družbi. Posre-
dno ali neposredno.

Za sklep pa samo še nekaj besed o  nje-
govi drugi, od javnosti odmaknjeni, člove-
ški podobi. Frane Milčinski je bil redkobe-
seden, razmišljujoč, asketsko skromen, 
ljubezniv in izjemno razgledan sogovorec. 
Velik humanist in včasih pravo nasprotje 
humorista, kot se je zasidral v spominu 
mnogih. Bil je nežen, krhkega zdravja, a 
hkrati pronicljiv opazovalec in odločen kri-
tik dogajanj v svoji okolici. Satirik, ki pa 
nikdar ni zdrsnil v neotesanost. Pokončen, 
a nikdar vzvišen! Vzoren soprog in skrben 
oče dveh sinov. Zasluženo dobitnik Pre-
šernove nagrade.

Mojmir Tozon
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Naša štirinožna prijatelja

Naš maček Muc zelo rad pozira pred fotoaparatom in več kot osem let nam že dela druž-
bo. Zelo rad se 'carta' v naročju, poleži kje pri nogah ali pa se uleže kar v kakšen cvetlični 
lonec. Ponoči spi zunaj, po potepu pa se vedno vrne nazaj k nam.

Stanovalci pa večkrat srečajo tudi psa Žaka, ki ga na obisk pripelje prostovoljka Magda. 
Sprehajajo ga, božajo, damo mu tudi kakšen priboljšek. Skratka, stanovalcem obisk veli-
ko pomeni in jim je v veselje.

Sem človek kakor vsi ljudje, z vsemi človeškimi napakami in slabostmi. LATINSKI

Stanovalec je prišel iz jedilnice, se usedel, da z ostalimi, ki so bili v avli še kakšno reče, ko 
mu zazvoni telefon. Oglasi se, nekaj časa klepeta ter sogovorniku razloži kaj vse bo še ta 
dan počel: »Veš, se mi je pr južn čevapčič pokonc postavu, zdej ga bom pa nesu mal na 
veter, da se pohladi, pol pa še v postlo, da se bo ulegu.«

Veliko mogočnega je, bolj mogočnega ni od človeka. SOFOKLES

Na pustno nedeljo je prišla v dom Indijanka. Kar nekaj 
časa se je razgledovala, postopala po recepciji in se na-
posled le usedla blizu dveh stanovalk, ki sta tam klepe-
tali. Kot se za maškaro spodobi, ni prav nič govorila, na 
vprašanja je le pokimala. Čez čas je, s pomočjo gest, za 
stanovalki naročila dve kavi. Stanovalki sta bili vedno 
bolj radovedni, Indijanka pa vsake toliko časa vedno 
bližje eni od njiju. No, kar lep čas je Indijanka uspela pri-
krivati svoj pravi obraz, naposled pa je stanovalka le pre-
poznala (po ustnicah), da je to njena sestrična, ki si jo je 
tako prav dobro privoščila.

Stanovalka na hodniku pridno goni 
sobno kolo in ima pri tem oči zaprte, 
malo drema. Mimo pride delavka in ji v 
šali reče:

»Joj, da ne boste zaspali na vožnji!«

»Ah ne,« odgovori stanovalka »saj po-
znam pot na pamet.«

Stanovalec, ki je bil na poti ven, je 
med vrati srečal znanko, ki je že dolgo 
ni videl in vprašal:

»O, poglej jo, kje si pa ti hodila?«

»Po cesti!« mu ta odgovori hudomušno.

Umetnost kljekljane čipke ni pozabljena, 
celo nasprotno, vedno več je mladih, ki 
se naučijo kljekljati. Tudi naše stanoval-
ke znajo poprijeti za marsikatero ročno 
delo, pred kratkim pa se je k nam prese-
lila tudi ga. Bajželj, ki je s seboj prinesla 
svoj "punkl in kleklne", ki jih še kako spre-
tno vrti. Včasih je bil za družine to doda-
ten vir zaslužka, danes pa, če le dopušča 
vid, ob tem preživljajo svoj prosti čas in 
jim je v razvedrilo.

Po svetu vsem so znane,  
brez njih življenja ni,  
so skromne, spoštovane,  
Le eno vsak dobi.

(emam)

Boljšega kot on je, ni!  
Vozi, pleza, plava,  
skače, misli, jé in spi,  
kaj je ta pojava?

(kevolč)

Ni ti žena, teta, mati,  
tvoja je, s teboj živi,  
Sestra ni, ne ti njej ati,  
Let je istih kakor ti.

(tsorats)

Franc Ankerst,  
iz knjige Kaj je to?
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Človek je edina žival, ki neti ogenj, zaradi tega je vladar sveta. RIVAROL

Od kod si, dekle, ti doma

Od kod si, dekle, ti doma, 

da te nobeden ne pozna, 

da te nobeden ne pozna, 

pa vsak te rad ima.

Jaz sem iz kraja takega, 

ne ljubim fanta vsakega, 

jaz ljubim samo enega 

iz srca celega.

Ko bi moj fantič vedel to, 

kako ga ljubim jaz srčno, 

zavriskal bi, zapel na glas 

pa prišel k meni v vas.

Komaj to dekle zgovori, 

pod oknom fantič že stoji, 

le pridi, moja ljuba, sem, 

da greva na špancir.

Ne bom zdaj jaz vstajala, 

in s tabo se sprehajala, 

ker vsaka noč ma svojo 

oj, fantič, lahko noč! 

Vsa človeška dejanja morajo, če nočejo biti jalova in prazna, služiti koristim človeka. 
PLEHANOV

Slovenska ljudska pesem kot del naše 
kulturne dediščine

V tem prispevku bi vam predstavila študij-
ski krožek ob koncu januarja, ki smo se ga 
v Kranju udeležili nekateri člani Medobčin-
skega društva slepih. Izjemno zanimiva je 
bila tema krožka, še kako aktualna tudi za 
današnjo moderno dobo. Namreč, sloven-
ska ljudska pesem.

O tem nam je predaval strokovnjak za to 
področje, Marko Terseglav (etnolog in li-
terarni zgodovinar). Delno smo analizirali 
pesmi, obdelali smo nekatere značilnosti 
napevov. Nekaj pesmi smo poslušali, malo 
se menili o vsem. Hkrati sem svoje znanje 
na to temo, še iz časa študijskih let, pogla-
bljala in utrjevala.

Naš gost je večkrat poudarjal, kako po-
membno je, če se pesmi med nami ohra-
njajo. Moramo jih čuvati, naj se prenašajo 
iz roda v rod. To je dobra popotnica za-
namcem, to je nekaj tipično slovenskega, 
nekaj kar nas loči od drugih narodov sve-
ta. Za kaj gre? To le še malo bolj natančno 
opredelim.

Pesmi so nastale med ljudstvom, prepro-
ste so. Pele naj bi se tako, kot so se pele 
včasih. Brez izrazitih sprememb v melodi-
ji, v tekstu, v ritmu. Že, če je pesem po-
narodela ali prirejena za ustrezne zbore, 
orkestre, potem ni več ljudska. Skratka, 
ljudska pesem ostane taka kot je, z vsemi 
svojimi značilnostmi. Pesmi so nekdaj zbi-
rali Stanko Vras, Karl Štrekelj in tudi drugi. 

V nadaljevanju predavanja smo se zadr-
žali pri naših melodijah, grajenih na treh 
tonih, pri naših narečjih. Od pokrajine do 
pokrajine se pesmi, po narečjih, med sabo 
ločijo. Slišali smo denimo neko belokranj-
sko jurjevsko pesem z dvojnicami (to so 

Marec in pomlad

Tu je zdaj že mesec marec, 
korak za korakom  

stopa k nam pomlad, 
mnoga srca so v ognju ljubezni 

od strasti razgreta, 
srečen je, kdor ima koga rad.

Ko se vsa narava 
iz zimskega spanja prebudi, 

ko najlepša roža okoli nas zacveti, 
tedaj si vsi podajmo roke, 
lepo je, če imaš ob sebi 

resnične prijatelje.
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piščali). Pravo koledovanje, kjer ob igri 
melodije še ne dokonča skupina pevk, pa 
se je že oprime druga.

Primerjali smo naše napeve z nekaterimi 
pesmimi iz drugih dežel, npr. z makedon-
skimi (z desetercem, z ritmom, ki nam je 
povsem tuj).

V ljudski motiviki nismo mogli mimo lika 
'desetnice'. Če je včasih bilo pri hiši deset 
otrok je veljalo, da je moral zadnji otrok 
kmalu po svetu, od hiše. To je znano. Toda 
fantje so se lahko v takem primeru izkazali 
kot pogumni, hrabri vojščaki, medtem, ko 
je deseto dekle čakala povsod nesreča – 
nekaj negativnega.

Kaj smo še obdelali na predavanju?

Srečali smo se z motivom smrti. Na tak 
primer smo naleteli pri pesmi Fantič je ho-
dil daleč v vas - o fantu, ki do smrti nima 
pravega odnosa. Zunaj sreča mrtvaško 
kost in jo sune od sebe. Pravično je zato 
kaznovan, zgodaj djan na pare, zgodaj 
umre. Še eno tovrstno pesem smo nato 
obravnavali – Balado o Leonori – mrtvec 
pride po ljubico.

V nadaljevanju smo poslušali še neko 
istrsko pesem, pa neko pesem o duši in 
hudiču. Med instrumentalnimi deli je bilo 
igranje na žago, pa izjemoma (poleg naših 
pesmi) spoznali še nek napev iz Rezije o 
mogočni gori ter drugo.

Predavanje je bilo pestro in poučno, tudi 
diskusija na njem sproščena in zanimiva, 
zdi se mi, da je bilo vsem v zadovoljstvo.

Nataša Mihevc

Človek je ustvarjen zato, da živi v krčih nemira ali pa v mrtvilu dolgočasja. VOLTAIRE

Imaginacija

Nihče več  
ni obljuba nekomu, 

nihče več – 
mimoidoč na poti, 

zaznamek mimoidočemu; 
naši dotiki - trupi mrtvih ladij, 

usidranih zmotno, 
v napačnem 
pristanišču.

Nihče več 
drugemu lastovka utehe,  

nihče več, 
trden podboj besed  
v urah razsula duše;  

ulice običajnega življenja, 
začrtane ozko,   

vodijo pogreznjeno vsakdanjost              
po enoličnem cestišču. 

Nihče več 
ni drugemu pot 

skozi sebe; 
nihče več - 

ne prisega,  ne obet; 
ne modrost hrapavega lubja, 

na deblih zaznamovana, 
ne usmeritev duše, 

proti skupnemu stičišču.

Milena Sušnik Falle,Otoče

Človek mora izginiti, kar naprej pa biva človeštvo in z njim bo ostalo, kar je storil človek. 
France PREŠEREN

Doma so nas razveseljevali športniki, po 
svetu pa še vedno divjajo vojne 

SLOVENIJA
V mesecu DECEMBRU smo se pripravlja-
li na praznovanje Božiča in Novega leta, 
otroci pa so pisali trem dobrim možem. 
Po naključju sem zasledila pisma otrok, ki 
so me kar pretresla; otroci so med drugim 
pisali, da naj namesto igrač, mama in ati 
dobita službo, želeli so si tunino pašteto, 
testenine, omake, smokije … čisto na kon-
cu pa so bile želje za igrače. Pa to ni bilo 
malo otrok! Različne dobrodelne organi-
zacije so tem našim najrevnejšim otrokom 
skušale kar najbolje pomagati, da bi te no-
voletne praznike preživeli lepše. Tudi sicer 
se mi zdi, da smo lani državljani Slovenije 
skromno stopili v leto 2015, z  željami, da 
bo mogoče letos bolje.

Decembra je stranka SLS dobila tudi no-
vega predsednika Marka Zidanška, v NSi 
pa novo staro predsednico Ljudmilo No-
vak. Dobili smo novega gospodarskega 
ministra Zdenka Počivalška, ko je stari 
minister odstopil. Janez Janša pa je preko 
sodišča dosegel, da so ga začasno izpu-
stili iz zapora.

8. decembra se ja na avtocesti pri Postoj-
ni zgodila huda prometna nesreča, v ka-
teri je bilo udeleženih 51 vozil in približno 
120 ljudi, umrl pa je 25-letni švicarski dr-
žavljan. Do nesreče je prišlo, ker je sicer 
v lepem vremenu zapihala močna burja, 

dvignila sneg in naredila snežno zaveso. 
Tako je prišlo do verižnega trčenja.

Sredi decembra je Ruski rubelj padel na 
zelo nizko vrednost. To je negativno vpli-
valo tudi na slovenske izvoznike v Rusijo. 
So se pa njihovi izdelki in storitve zelo po-
cenili. Tako, če ima kdo voljo in denar, kar 
po nakupih v Rusijo!

V noči med 27. in 28. decembrom je 
naše kraje prvič pobelil snega. Zapadlo ga 
je med 15 in 20 cm. Sneg pa je povzročil 
tudi težave drugod po Evropi v Nemčiji, v 
Veliki Britaniji, pa tudi v Srbiji.

Z letošnjim letom, 2015, se je starost za 
upokojitev zvišala za štiri mesece. Tako se 
bodo ženske lahko upokojile pri starosti 58 
let in 39 let pokojninske dobe, bodoči mo-
ški upokojenci pa pri 59 letih in 40-ih letih 
pokojninske dobe.

(pregled dogodkov december 2014 - februar 2015)
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Svet bi bil skoro popoln, če bi le lahko slabe ljudi spremenili v dobre, dobre pa v 
zanimive. Tennesse WILLIAMS

4. januar: Po Bloombergovi lestvici, ki so 
jo objavili na začetku leta, je na svetu 400 
ljudi, ki ima v lasti 4,1 bilijonov dolarjev. 
Najbogatejši zemljan je računalniški stro-
kovnjak Bill Gates. Vsi ti bogati spadajo 
med 1 odstotek najbogatejših zemljanov, 
ki imajo v lasti 48 odstotkov svetovnega 
bogastva. 

24. januarja so v Kanadi aretirali avstrij-
sko-slovensko-kanadskega poslovneža 
Walterja Wolfa. Bil je obtožen v zadevi Pa-
tria. Glede na to, da ga ni bilo na sloven-
sko sodišče več mesecev, so zoper njega 
izdali mednarodno tiralico.

Tudi nekdanji politik in nekdanji predse-
dnik uprave Istrabenza Igor Bavčar, bi mo-
ral 31. januarja oditi na 7-letno služenje 
zaporne kazni, zaradi gospodarskega kri-
minala. Pa je, čudno, ravno tisti dan zbolel 
in se šel zdravit v zasebno bolnico.

Pa še tale zanimivost: 24. januarja so po 
spletni strani, ki zbira podatke iz Evropske-
ga parlamenta o dejavnosti evropskih po-
slancev sporočili, kateri poslanci so najbolj 
dejavni (beri pridni). Prvo mesto je zase-
del italijanski poslanec. Za nas je zanimiv 
podatek, da je izmed naših 8 poslancev, 
najdejavnejši Ivo Vajgl, sledi pa mu Tanja 
Fajon in Milan Zver. Izmed 750 poslancev, 
kolikor jih ima Evropski parlament, so se 
omenjeni uvrstili med prvih 100. O ostalih 
pa raje ne pišem.

Da pa ne bi samo slabo o politiki, naj bo 
tudi nekaj lepega. Somalijska najstnica, si 
je želela iz begunstva v Somaliji pridružiti 
sestri v Sloveniji. V vojni je izgubila bra-
ta, očeta, na begu pa jo je zapustila še 

mama. 14-letno dekle je več let živela pri 
tujcih, ki so jo imeli za deklo. Po več kot 
letu dni pisanja prošenj, ji je naše Zunanje 
ministrstvo dovolilo vstop v našo državo, 
kjer se je pridružila sestri, ki je njena edina 
sorodnica.

9. januarja so nas razveselili naši deskarji 
na snegu. Na svetovnem pokalu v Avstri-
ji so dobili več medalj. Žan Košir je dobil 
zlato medaljo, Tim Ravnjak je dobil bron, 
Filip Flisar pa zlato medaljo v paralelnem 
slalomu.

24. januarja je Peter Prevc, skakalec iz 
Dolenje vasi pri Železnikih, na Japonskem 
dosegel 1. zmago v smučarskih skokih v 
letošnjem letu.

31. januarja so slovenski rokometaši na 
Svetovnem prvenstvu v Katarju dosegli 8. 
mesto na svetu.

12. februarja je Tina Maze na Svetovnem 
prvenstvu v Ameriki dobila 2 zlati medalji 
in 1 srebrno v različnih disciplinah. Vsi so 
o njej poročali kot o kraljici alpskega smu-
čanja. Mislim, da take športnice še dolgo 
ne bomo imeli!

Ne smemo pa pozabiti tudi našega bia-
tlonca Jakova Faka, ki tudi pridno posega 
po odličjih.

14. februar: Ljubno ob Savinji je letos že 
tretjič gostilo tekmo Svetovnega pokala v 
smučarskih skokih za ženske. Na tekmi je 
nastopilo kar sedem slovenskih skakalk. 
Tri so se uvrstile med prvih deset.

SVET 
V ospredju dogajanja na stari celini so bili 
še vedno spopadi v Ukrajini, kjer divja 
državljanska vojna. Kljub embargu, ki jo 
ima Rusija zaradi pomoči ruskim separa-
tistom v Ukrajini, nič ne kaže, da bi lahko 
Ukrajinci mirno zaživeli. 

V Litvi je bil uveden evro.

Bojem v Siriji in Iraku proti pripadnikom 
Islamske države ni videti konca. Od tam 
prihajajo tudi grozljive zgodbe, ki jih nad 
civilisti in pripadniki humanitarnih organi-
zacij izvajajo pripadniki te samooklicane 
Islamske države.

7. januarja sta dva oborožena moška v 
središču Pariza v Franciji napadla sedež 

časopisa Charlie Hebdo. Ubila sta dva 
policista ter 4 novinarje, 11 ljudi je bilo ra-
njenih. Šlo je za dva terorista pripadnika 
Al Kaide. Ves svet, vključno s svetovnimi 
voditelji je ta napad ostro obsodil.

12. januar: Hrvati so izvolili prvo pred-
sednico države. To je postala 46-letna 
Kolinda Grabar Kitarovič. Na volitvah je 
v drugem krogu premagala dosedanjega 
predsednika Iva Josipoviča.

25. januarja pa so bile v Grčiji parlamen-
tarne volitve. Zmagala je levosredinska 
stranka s karizmatičnim voditeljem Ale-
ksisom Ciprasom, ki je postal tudi premi-
er. Grčija je po letu 2008 postala simbol 
finančne in gospodarske krize. Njihov jav-
ni dolg je drugi na svetu. Ostri varčevalni 
ukrepi, pod vodstvom Evropske unije, so 
prinesli eksplozijo nezaposlenosti, pred-
vsem pri mladih. 40-letni Cipras obljublja 
svojim Grkom boljše življenje. Kako mu bo 
to uspelo, pa je veliko vprašanje.

Uroška Uršič

Pretvarjaš se, da se svet vrti okrog sonca; kajti prepričan si, da se vrti okrog tebe. 
ZAMACOIS

Zunanji uporabniki

V CSS Škofja Loka poleg osnovne 
dejavnosti nudimo tudi različne vrste 
ponudb storitev, ki so namenjene zu-
nanjim uporabnikom; tako mlajšim ose-
bam, kot tudi starejšim, ki za vsakdanje 
opravljanje življenjskih funkcij želijo in 
potrebujejo dodatno pomoč. Nudimo 
vam: prodajo kosil, storitve pralnice in 
šiviljske storitve, fizioterapevtske sto-
ritve, pedikuro, izposojo pripomočkov, 
oddajo počitniških kapacitet, oddajo 
Burnikove dvorane. Za več informacij 
si lahko ogledate našo spletno stran 
(www.css-sl.si) ali pokličete na tel. 
št. recepcije (04/ 62 07 200), kjer vas 
bomo glede na potrebe in želje usme-
rili na pristojno službo.

Dobra viža ob zvokih harmonike, pripravljenost na ples 
- tako popoldneve preživimo veliko bolj veselo, ne gleda-
mo na uro in hkrati poživimo telo in duha.
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V 55. številki smo vam zastavili vprašanje

Po kom se imenuje knjižnica slepih in slabovidnih?
 

Pravilen odgovor ste zapisali tisti, ki ste napisali, 
da se knjižnica imenuje po Minki Skaberne

in izžrebana je bila stanovalka

IVANKA GOVEKAR

ČESTITAMO!
 

 
 

Novo vprašanje se glasi:

Kako imenujemo bolezen za katero so  
značilne motnje spomina?

Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom, 

oddate v recepciji najkasneje do

29. maja 2015

Vabljeni k sodelovanju!

Mnogi se imajo za popek sveta, a so le njegov slepič. Tohn OSBORNE

Ste vedeli, da obstaja bolezen imenovana hyperthimesia, 
pri kateri bolniki nikoli ničesar ne pozabijo? 

Spominjajo se vseh ljudi, ki so jih srečali, vseh podatkov, 
ki so jih slišali ali prebrali, celo to vedo kakšno vreme 

je bilo na določen dan. Ti srečneži so zelo redki, 
vse več pa je med nami ljudi, ki doživljajo ravno obratno, zato bo

IZGUBA SPOMINA IN POZABLJANJE

rdeča nit naše 57. številke.

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,

POMEMBNI DOGODKI, 

IZ STARE ZAKLADNICE in 

POGLED V PRETEKLOST

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

natasa.kalan@css-sl.si

najkasneje do  

22. maja 2015

VESELITE SE SVETA OKOLI SEBE!
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