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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
TUDI VI!

Za morebitne napake v časopisu se opravičujemo
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Piknik za uvod v poletje

Drugo junijsko soboto, je v našem lepo
obnovljenem parku, v senci mogočnih
dreves, ki so nas varovala pred močnim
soncem, zadonela glasba, dišalo je po
odlično pripravljeni hrani, plesalo se je,
slišalo se je veselje in petje. Vsakoletni
tradicionalni piknik, ki ga organiziramo za
naše stanovalce, katerim se pridružijo njihovi najdražji, prijatelji in znanci in se vedno udeležijo v velikem številu, je projekt,
ki vsako leto vzame kar nekaj napora in
priprav. In ko pride težko pričakovani dan,
ko vidimo številne nasmejane in srečne
obraze, družine, ki se sproščeno družijo,
mame in sinove, očete in hčere, pa tiste
najmlajše, vnuke in pravnuke, ki zlezejo v
naročje svojih pradedkov in prababic… takrat je ves trud poplačan. In če nam ustreže še vreme, tako kot nam je letos, potem
smo lahko res vsi zelo zadovoljni.
Vsi tisti, ki Center poznate, veste, da od
lanskega leta ponujamo dnevno varstvo
(na razpolago imamo pet mest), ki ga zagotavljamo od ponedeljka do petka (8 ur
dnevno) in v katerega se lahko starostniki
vključujejo po potrebi oz. dogovoru. Tovrstna oblika storitve lahko na eni strani,
zaradi številnih obveznosti, razbremeni

domače, hkrati pa je to lahko tudi priprava
na mogočo kasnejšo, stalno vključitev v
institucionalno varstvo. Skrb za starše pa
je velikokrat potrebna tudi le v času dopustov. V ta namen je pri nas mogoča začasna namestitev, čemur je namenjena ena
postelja oz. prav v poletnem času še dve
dodatni.
Novost, ki je prav tako tik pred vrati, je
dejavnost pomoči na domu, ki jo sedaj izvaja Center za socialno delo. Za prenos
dejavnosti se s štirimi občinami na Škofjeloškem dogovarjamo že dalj časa, s 1. julijem pa se bo našemu kolektivu pridružilo
deset socialnih oskrbovalk, ki obiskujejo in
nudijo pomoč starostnikom in invalidom na
domu (na področju Škofje Loke ter Selške
in Poljanske doline). Za same uporabnike
in oskrbovalke ostane vse nespremenjeno
oz. bo vse potekalo še naprej po dogovoru, kot do sedaj.
Poleg vseh zgoraj naštetih novosti, pa
že potekajo tudi priprave na obnovitvena
dela oddelka Klasje, v 2. nadstropju. Stavba našega Centra stoji že od leta 1979 in
vsak dober gospodar ve, da je za ohranitev dobrega stanja in zvišanje kvalitete

Vedno govorite resnico. Tako si vam ni treba ničesar zapomniti. Mark Twain

3

Št. 57 - Junij 2015

Št. 57 - Junij 2015

KRONIKA

KRONIKA

potrebno tudi vlaganje. Tako obnavljamo
oddelke od zgoraj navzdol že več let. S
tem ne bomo pridobili novih mest ampak
višji bivalni standard, sobe bodo imele lastne kopalnice, obnovljen bo tudi skupni
prostor. Ta največji letošnji naložbeni zalogaj bo vreden okoli 400 tisoč evrov, z deli
bomo pričeli predvidoma konec avgusta.

velika mera strpnosti, potrpežljivosti in prilagoditve dela, a ko bodo dela končana
in bomo spet lahko priča nasmejanim in
veselim obrazom naših stanovalcev, ki si
bodo svoje varno in prijetno zavetje lahko
ustvarili v obnovljenih sobah, bo trud spet
poplačan. Zato kar pogumno in z optimizmom naprej!

Vse skupaj nas seveda ob tem čaka tudi

Silva Košnjek
Direktorica

KOLEDAR DOGODKOV
8.3.

Dan žena

10.3.

Obisk Državnega zbora Slovenije

18.3.
23.3.

Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Hipokratova juha in rasa
kuharjev«
Delavnica oblikovanja iz gline, v prostorih VDC- enota Škofja Loka, skupaj z
njihovimi varovanci

25.3.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih marca

26.3.

Nastop učencev OŠ Dražgoše v Burnikovi dvorani

27.3.

Svetovni dan gledališča

5.4.

Velika noč

6.4.

Velikonočni ponedeljek

7.4.

Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo
"Umetna inteligenca in človek bližnje prihodnosti"

9.4.

Medgeneracijsko srečanje z učenci OŠ Cvetko Golar

14.4.

Ogled tipne razstave Škofjeloškega pasijona v Sokolskem domu

15.4.

Dan s prostovoljci podjetja Krka in ogled Loškega muzeja

16.4.

Srečanje članov RK Gorenja vas- Poljane v Burnikovi dvorani

23.4.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih aprila

27.4.

Dan upora proti okupatorju

1.5.

Praznik dela
Srečanje članov Zveze slepih in slabovidnih s predstavitvijo pripomočka Daisy
(naprava za predvajanje zgoščenke)

14.5.
20.5.

Nastop harmonikarskega orkestra Železniki pred Centrom

25.5.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih maja

27.5.

Nastop folklorne skupine OŠ Cvetka Golarja

Za resničen uspeh si zastavljajte štiri vprašanja: Zakaj? Zakaj ne? Zakaj ne jaz? Zakaj ne
zdaj? James Allen
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Vsa dekoracija, ki jo opazite v našem domu, je delo stanovalcev, potrudili in izdelali so tudi velikonočno dekoracijo.

V okviru projekta Krkin teden humanosti in prostovoljstva so zaposleni podjetja Krka obiskali tudi stanovalce
našega Centra in skupaj z njimi preživeli dopoldan. Za
popestritev so si, kot spremljevalci stanovalcev, ogledali
tudi muzej na škofjeloškem gradu.

Na prvomajsko jutro nas je že tradicionalno obiskala in
dodobra zbudila godba na pihala.

Sodelovanje z našimi sosedi, Varstveno delovnim centrom, je zopet obrodilo zadovoljstvo in izjemne izdelke.
Tokrat so skupaj z našimi stanovalci obdelovali glino
(slika končnih izdelkov tudi na naslovnici).

Harmonikaši iz Železnikov so nedvomno poskrbeli, da
so z veselimi vižami in raztegovanjem mehu zvabili na
plano številne stanovalce, ki niso le spremljali ampak se
ob zvokih tudi dobro zavrteli. Še enkrat se je potrdilo, da
zvoki harmonike človeka dobesedno dvignejo pokonci
in ga napolnijo z veseljem.

Na majskem srečanju članov Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih Kranj, so naši stanovalci spoznavali pripomoček poimenovan Daisy, ki se uporablja za
predvajanje zgoščenk.

Ne poskušam plesati bolje od drugih. Samo poskušam plesati bolje od sebe. Mikhail
Baryshnikov
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Blizu vekam
Shranjen spomin,
v zapeljivo trajnih
gubah časa,
pušča sporočila,
kot veter v drogovih
šelesteče sledi.

Učenci, ki obiskujejo podružnično osnovno šolo v Dražgošah, že vrsto let obiskujejo
naše stanovalce. Vedno pripravijo zanimiv nastop, tokrat pa so se nam oglasili še s
svojimi mislimi o srečanju pri nas.

Na izrazih podob
medli koprena ,

Da je pred nami čas poletja opazite že, ko vstopite v
Center, saj so na obešalniku namesto zimskih bund svoj
prostor našli različni klobuki in klobučki, ki jih stanovalci lahko vzamejo za zaščito pred soncem. Velikokrat pa
pred hišo zadoni harmonika, kar tako, malo za dobro
voljo in pa za vajo, ki jo stanovalec Marko Galičič redno
izvaja.

nedoločljivo blaži;

Veseli smo bili, ker smo imeli veliko poslušalcev. (Jure, 2. razred)
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo dobili sok in piškote. (Jakob, 2. razred)
Lepo je bilo okrašeno. Všeč mi je bilo, ko so peli z nami. (Miha, 1. razred)
Vse mi je bilo všeč. (Žare, 1. razred)
Všeč mi je bil nastop s kamenčki. (Matej, 2. razred)
Bilo je super, ko so igrali Rdečo kapico. (Krištof, 2. razred)
Všeč mi je bilo, ko smo peli pesmice. (Domen, 2. razred)
Videl sem prababico Julko. Šel sem k njej in jo pobožal. (Urh, 1. razred)
Všeč mi je bilo, ko smo skupaj peli. (Vid, 1. razred)
Lepo je bilo, ko smo na koncu pozdravili gledalce iz Selške doline. (Manca, 3. razred)
Zelo so nas pohvalili. (Jan, 4. razred)
Ko smo peli, so peli z nami. (Blaž, 4. razred)
Rekli so nam, da smo dobro nastopali. (Mark, 4. razred)
Bilo je super. (Tilen, 4. razred)

Naj drugi živijo majhna življenja, ne vi. Naj se drugi prepirajo o majhnih stvareh, ne vi.
Naj drugi jokajo zaradi majhnih udarcev, ne vi. Naj drugi pustijo svojo prihodnost v tujih
rokah, ne vi. Jim Rohn
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pred zankami pozabe,
ujeda minljivosti,
daljave posti.
Odpira skrinjico
zanosnih stvari;
kaljena v skomin
snuje videnje
ohranjenih noči … svitov –
nešteto zamaknjenih vezi.
Zamišljeno nostalgijo
opoteka omejeni svet,
postanek v njem žubori,
kot izvir samotnega potoka,
ki v nobenem letnem času
ne zaledeni.

Milena Sušnik Falle

V prejšnji, 56. številki, je bilo v članku o
zakoncih Jožici in Jožu Rejc, napačno
zapisano, da je avtorica članka njuna
hči, kar je nepravilno. Avtorica je njuna
nečakinja, ga. Fani Panjtar. Za napako
se še enkrat opravičujemo.

Zapomnite si. Uspešni ljudje delajo stvari, ki jih neuspešni ne delajo. Peter Cox
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Otroštvo podaja roko modrosti
Učenci in učenke 2.b razreda smo nadaljevali druženje s stanovalci v CSS Škofja Loka. V
tem šolskem letu smo jih obiskali dvakrat. Prvič smo jih obiskali 23. januarja. Zanje smo
pripravili kulturni program. Potrudili smo se in vsak od nas je pripravil vsaj eno točko. Le
dva učenca še nista zbrala dovolj poguma za nastop. Smo pa vsi narisali risbice, ki smo
jih oskrbovancem pustili za spomin. Srečanje smo zaključili z veselim rajanjem ob zvokih
Simonove harmonike in sladkanjem z dobrotami, ki so jih za nas pripravili v Centru.
Preberite si nekaj vtisov otrok in oglejte nekaj fotografij:

KRONIKA

ENEJ:
Peljali smo se z dvigalom. Po nastopu pa smo imeli zabavo.

TARA:
V igrici sem nastopala kot miška. Imela sem se zelo lepo. Na koncu pa smo še vsi skupaj
zapeli.

MANCA Š:
Všeč mi je bilo, še posebno zabava na koncu, ko smo ugibali na harmoniko zaigrane
pesmi.

MATEVŽ:
Vsak je nastopal svojo vlogo. S prijatelji smo se opogumili in v skupini zapeli pesmico.

JAKA:
Za presenečanje smo zaigrali igrico. Narisali smo risbice o tej pravljici. Vsi so nam ploskali. Dobili smo še poslastico. Najboljši so se mi zdeli piškoti in bomboni.

MATIJA:
V Škofjo Loko smo se odpeljali z ekološkim avtobusom. Šli smo v veliko dvorano, kjer so
nas že čakali dedki in babice, ki tam prebivajo. Imeli smo nastop: peli smo pesmice, igrali
na inštrumente, deklamirali in uprizorili igrico. Jaz sem igral na harmoniko. Dobili smo velik aplavz. Po nastopu so nas pogostili s čajem in sladicami. Potem smo se pogovarjali.
Prišla je tudi moja babica Mojca in njena teta Silva. Po nastopu smo se vrnili v šolo. Imeli
smo se lepo. Starejšim smo naredili lep dan, saj nimajo veliko otroških obiskov.

EVA:
V domu sem se imela zelo lepo. Vsi smo nekaj nastopali. Všeč mi je bilo tudi, ko smo
dobili posladke.

MACA:
Ostareli so nam močno ploskali. Mislim, da jim je bilo všeč. Ker smo ostarelim polepšali
dan, sem bila zelo vesela.

Dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost; ampak za vesolje nisem
povsem prepričan. Albert Einstein
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Drugič smo se na obisk odpravili v začetku aprila. Dogovorili smo se, da si bomo pomlad
polepšali z izdelovanjem papirnatih rož. Dalj časa smo zbirali rolice in škatle. Tako smo
nekaj materiala prinesli s sabo, nekaj pa so ga pripravili v domu. Posedli smo se k mizam,
skupaj z ostarelimi.

Večina časa je izgubljenega, ne v urah, temveč v minutah. Vedro z majhno luknjo na dnu
se prav tako izprazni kot vedro, ki smo ga hote izpraznili. Paul J. Meyer
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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Poglejte si, kako smo ustvarjali in kaj je nastalo:

V SPOMIN

Sv. Andrej

naši prijateljici in
voditeljici skupin za samopomoč

OLGI BANDELJ

Nekaj izdelkov je ostalo v domu, nekaj pa jih krasi našo učilnico. Tako imamo še en razlog
več, da se spomnimo eden na drugega in naših prijetnih druženj.
Upamo, da se z našimi prijatelji še srečamo in skupaj preživimo prijetne urice.
V četrtek smo obiskali CSS. Ko smo
prišli, smo morali biti čisto tiho. Ker
stari ljudje ne marajo hrupa. Ustvarjali
smo lepe tulipane. Najprej smo pobarvali cvetove. Ko so se cvetovi sušili, smo vzeli kartonast tulec in ga oblepili z zelenim papirjem. Potem smo
izrezali zelen list in drug cvet. Potem
smo vzeli svinčnik in zelen papir ovili okrog svinčnika. Nato smo odrezali
dolge suličaste liste in na steblo prilepili še cvet. Malo sem pomagala tudi
stari gospe.
Katarina Ziherl, 2. B

Kakor jutranja zarja,
ki razigrano nov dan ustvarja,
preseneča in objame te vanj,
si ti zvedavo, z nasmehom,
nikoli s težavo,
svojo dušo in močno voljo
razdajala med ljudi in
pustila med nami neizbrisne sledi.
To nam zdaj daje moči,
da živimo tvoje sanje še naprej,
da se povezujemo in
delamo dobro za ljudi.


Učenke, učenci in učiteljica Eda, 2. B
OŠ Cvetko Golar
Ovire so tiste zastrašujoče stvari, ki jih vidite, ko umaknete pogled od svojega cilja.
Henry Ford
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Olga, hvala!

Svoje življenje ustvarjamo z lastnimi mislimi. Z drugačnim vedenjem do ljudi in stvari se
bodo tudi le-ti začeli drugače obnašati do njega. James Allen
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Demenca
Demenco lahko povzročijo različne dolgotrajne ali napredujoče bolezni, ki uničijo
možganske celice.

gostejšimi neustrezni dovtipi, oslabljenim
občutkom za oliko, oblačenje ali osebno
nego.

Demenca se kaže z motnjami spomina,
mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih sposobnosti ter
govornega izražanja in presoje. Običajno
jih spremlja zmanjšanje sposobnosti za
obvladovanje čustev, socialnega vedenja
ali motivacije.

Težave s spominom se običajno zgodaj
pojavijo. Pogosteje pozabljajo imena ali
založijo posamezne predmete. Težave s
spominom so pri starejših pogosto prisotne, vendar niso vse težave te vrste znak
demence. Pri sicer zdravih starejših so posledica neuspešnega priklica vsebin, ki so
bile uspešno zapomnjene. Težave se ne
stopnjujejo in tudi izraziteje ne zmanjšujejo uspešnosti starejšega človeka.

Primerjava slike možganov zdravega starejšega (slika 1)
in osebe z demenco (slika 2).

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši
vzrok demence (50-60% vseh demenc) in
njena pogostnost s starostjo strmo narašča. Pogost vzrok demence so tudi možganske kapi.

Običajno oseba z demenco uspešneje
opiše doživetja iz zgodnejših življenjskih
obdobij, vendar pa je pri tem časovno zaporedje dogodkov neustrezno. Izrazitejše
težave opazimo, ko naj bi se spomnil nedavnih dogodkov. Čeprav pravilno pove,
kje je živel, delal, kdaj se je poročil ali pa
brez težav navede rojstne datume otrok,
se morda ne bo spomnil, kaj je pred pol
ure jedel za kosilo.
Naloge, ki so jih prej z lahkoto opravili, kasneje zahtevajo od njih vse večje napore.

Začetne spremembe pri osebah z razvijajočo se demenco se lahko kažejo z izgubo
volje do dela ali drugih aktivnosti, ki so bile
do tedaj zanje zanimive, dajejo občutek,
da so se polenili. Ne kažejo več tolikšnega zanimanja za dogajanja v okolici ali za
družabna srečanja. Prej resni in zadržani
lahko postanejo nenavadno šegavi s poPritoževanje je absolutno najslabša možna stvar, ki jo lahko naredite za vaše zdravje ali
bogastvo. Najslabša!… Naslednjih sedem dni vas izzivam, da se niti malo ne pritožujete.
T. Harv Eker
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Primer sposobnosti prerisovanja lika: zdrava oseba - slika 3, bolnik slike 4-8.

Z napredovanjem demence pa se ne
zmanjšuje le sposobnost prerisovanja
temveč tudi sposobnost reševanja zahtevnejših in kasneje tudi enostavnejših nalog.

Primer sposobnosti risanja ure. V vseh primerih smo
prosili naj narišejo uro s številkami in kazalci tako, da
bo kazala 11:10 (zdrava oseba - slika 1, bolnik z začetno
obliko demence - slika 2 in bolnik z bolj napredovalno
obliko demence - slika 3).

Pogosto kažejo ob opravljenih enostavnih
nalogah pretirano zadovoljstvo. Ponavljajoče se, rutinske vsakodnevne aktivnosti
lahko opravljajo uspešneje. Zaposlitev ali
druge zahtevnejše aktivnosti postanejo
zanje zelo obremenilne.
Zaradi stopnjevanja težav s spominom in
upada ostalih sposobnosti se stopnjujejo
napetost, obupanost ali občutki manjvrednosti.

Z nadaljevanjem bolezni se zmanjšuje
sposobnost razumevanja in presoje. Med
pogovorom teže najdejo posamezne besede ali jih izpuščajo, težko sledijo dolgim
zahtevnim pogovorom, teže dojamejo simbolno izražanje.
Ne morejo več samostojno urejati finančnih zadev ali samostojno potovati. Brez
pomoči gredo le še do bližnje trgovine.
Hitro zatavajo zaradi težav, ki jih imajo z
orientacijo. Potrebujejo vedno več nadzora in tudi več vzpodbud pri aktivnostih, ki
jih veselijo in jih še zmorejo.
Popuščati začnejo naučene socialne zavore, razkrivajo zaupne stvari, brezbrižni
so do napak in omejitev, zaradi katerih bi
bili prej v zadregi. Posamezne osebnostne
poteze lahko postanejo izrazitejše.
Svojce pogosto obtožujejo kraje za stvari,
ki so jih založili in so nanje pozabili. Preganjalne blodnje so lahko zelo izražene, vendar so le redko urejene v sistem blodenj.
Ker se počutijo ogroženi, so ob tem napeti, nezaupljivi, sumničavi, jezni, izjemoma

Pozitiven odnos morda ne bo rešil vseh vaših težav, toda razdražil bo dovolj ljudi, da se
splača potruditi. Herm Albright
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tudi fizično agresivni.
Hitro se zjočejo ali razjezijo, vendar pa se
tudi hitro umirijo, kot da se ne bi nič zgodilo. Nekateri pa ne pokažejo niti primernega veselja niti žalosti. Čeprav ne opazimo
mimike, ki bi izrazila čustvovanje, lahko izrazijo ugodje ali nezadovoljstvo s posameznimi besedami, glasovi ali telesnimi gibi.
Njihovi odzivi so nam morda nerazumljivi,
vendar kažejo, da na omejen način še vedno zaznajo občutek topline in varnosti ali
negotovost, spreminjajoče se okolje. Topel
nasmeh, stik z očmi, morda nežen dotik z
roko ali objem preko ramena sporočajo,
da je v skrbnih in prijateljskih rokah.
Kasneje ne prepoznajo niti najbližjih sorodnikov ali pa prepoznajo povsem neznane
osebe kot znance iz preteklosti. Pogovarjajo se z navideznimi osebami ali z lastno
podobo, ki jo vidijo v ogledalu. Ne znajdejo
se več niti v lastnem domu. Najpogosteje
ne vedo pravilnega datuma, leta, kot tudi
ne kje se nahajajo.
Vedno potrebujejo stalen nadzor, ker lahko pustijo prižgan plin ali spijejo čistila,
ki so jim dosegljiva, misleč, da so užitna.
Nadzor je potreben tudi v nočnih urah,
saj so pogosto nespečni. Čeprav je najprimernejše domače okolje, v katerem so
preživeli večino življenja, je včasih potrebno poskrbeti za nastanitev v ustanovi, kjer
lahko zanje ustrezno poskrbijo.

Opozorilni znaki demence
Pozabljanje
Vsakdo lahko včasih pozabi kje ima ključe, pozabi zakleniti vrata ali pozabi ključe v zaklenjenih vratih. Nekateri ljudje kar
pogosto pozabijo dežnik na vlaku ali denarnico v trgovini, zlasti kadar so zamišljeni, utrujeni ali zelo obremenjeni. Povsem
normalno je, da občasno pozabimo na dogovorjeni sestanek, telefonsko številko ali
ime znanca, ki ga nekaj časa nismo srečali. Ne moremo se spomniti datuma srečanja z znancem, čeprav se dogodka samega ali določenih lastnosti ključne osebe
dobro spomnimo. Želenih stvari se lahko
spomnimo v drugih okoliščinah, čez določen čas ali ob ustrezni pomoči. Značilno
je, da se za razliko od Alzheimerjeve bolezni, težave tekom več let ne stopnjujejo
pomembno in tako ne zmanjšujejo opazno
uspešnosti posameznika. Tovrstne težave
so najbolj izražene pri tistih, ki so intelektualno manj aktivni, največjo negotovost
pa povzročajo tistim, ki so intelektualno
aktivnejši.
Ljudje z demenco ne le pozabijo na dežnik na vlaku, temveč tudi to, da so se z
vlakom sploh peljali. Ne vedo, kaj bi počeli
s ključi. Ne le da pozabijo kaj so jedli za
zajtrk, ki je bil pred eno uro, temveč tudi
to, da so zajtrkovali. Ker pozabljajo sprotne dogodke, se radi pogovarjajo o dogodkih iz mlajših življenjskih obdobij, ki se jih
vsaj v začetku bolezni še dobro spomnijo.
Za pozabljeno denarnico domnevajo, da
je bila ukradena. Različne predmete tudi
shranijo na povsem neustreznem mestu:

Prečka na lestvi ni bila mišljena za to, da si na njem odpočijete, temveč za to, da lahko
podpre vašo nogo, medtem ko z drugo poskušate priti nekoliko višje. T. H. Huxley

14

PREDSTAVI SE
likalnik v hladilnik, ročno uro v posodo za
sladkor ali smeti v koš za perilo. Pozabljajo
tudi imena svojcev s katerimi se pogosteje
srečujejo ali pa jih zamenjajo med seboj.
Ljudje z demenco, kakršna je Alzheimerjeva bolezen si novih podatkov ne zapomnijo, pogosteje pozabljajo in se tudi čez čas
ne spomnijo potrebnih podatkov. Težave
so tako pogoste, da onemogočajo samostojno življenje.

Težave pri dnevnih aktivnostih
Ljudem, ki so zelo zaposleni lahko od časa
do časa uide katero izmed običajnih opravil. Gospodinja pripravi ob družinskem
prazniku zelenjavno prilogo na katero pozabi in jo postreže ob koncu obeda. Pomotoma lahko sladka kavo s soljo. Zmoto
takoj opazi, če ne prej pa po prvem požirku take kave.
Ljudje z demenco morda še lahko pripravijo kosilo vendar ga ne postrežejo, pozabijo lahko celo, da so ga sploh pripravili.
Pripravljeni obrok je zaradi neužitnih dodatkov neuporaben, ob tem pa kuhar svoje
napake sploh ne opazi.

Težave pri govoru
Vsakomur se včasih zgodi, da ne najde
prave besede, zlasti tiste, ki jih redkeje uporablja. Lahko se nam zgodi, da ne
poznamo točnega pomena kakšnega žargonskega izraza ali narečne besede. Iz
celotnega stavka ali okoliščin pa vendarle
lahko domnevamo pomen neznanega izraza.
Ljudje z demenco morda sprva še do-

jamejo pomen kratkega, enostavnega
stavka, ne razumejo pa več daljših sestavljenih stavkov ali posameznih besed, ki
so jih nekdaj sami uporabljali. Pozabljajo
tudi posamezne enostavne, pogosto uporabljene besede ali pa jih nadomeščajo z
neustreznimi besedami oziroma "si izmislijo" povsem nove besede. Ker ne najdejo
ustreznega imena predmeta, ta predmet
opišejo (telefon - to je za telefonirat; brivnik - to je za brado pokosit). Zaradi vsega
tega postanejo stavki nerazumljivi.

Težave s časovno in krajevno
orientiranostjo
Lahko se nam zgodi, da se zmotimo v datumu za dan ali dva, da pozabimo kateri
dan v tednu je, zlasti ko smo na dopustu. Z
avtobusom se morda odpeljemo v napačno smer ali pa ne izstopimo pravočasno. V
tujem mestu se težko znajdemo, ne najdemo iskane ulice in zato prosimo za pomoč
mimoidoče, pa kasneje vendarle pridemo
do cilja. Po končanem nakupu morda ne
najdemo avtomobila parkiranega pred veleblagovnico.
Ljudje z demenco se zmotijo pri oceni datuma ne le za leta temveč tudi za desetletja. Kot tekočo letnico povedo leto rojstva.
Zmotijo se ne le pri oceni dneva v tednu
temveč tudi pri oceni letnega časa. Izgubijo se tudi v domači ulici, kjer so preživeli
večino življenja. Ne vedo kje so, kako so
se tam znašli in tudi ne vedo, kako bi se
vrnili domov. Čeprav so že upokojeni, pa
se lahko zjutraj odpravijo v službo. Lahko
se odpravijo k prijatelju ne da bi vedeli v
katero smer naj se napotijo.

Vaš odnos je govorec vaše sedanjosti in napovedovalec vaše prihodnosti. John C.
Maxwell
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Težave s presojo
Nekateri ljudje so lahko tako zatopljeni v
delo, da pozabijo na uro in obveznosti. Pozabijo na obroke hrane ali za krajši čas na
otroke, ki jih varujejo.
Ljudje z demenco pa popolnoma pozabijo
na otroka, ki bi ga morali čuvati in odidejo na sprehod. V hudem zimskem mrazu
se odpravijo na sprehod v srajci ali pa si
oblečejo več srajc, ne, da bi se jim to zdelo
nenavadno.

Težave z abstraktnim mišljenjem
Ljudje imamo različne sposobnosti abstraktnega mišljenja. Vsakdo ima lahko
težave, ko se prvič znajde pred bančnim
avtomatom ali pri izpolnjevanju davčne
napovedi.
Ljudje z demenco pa izgubijo že pridobljene sposobnosti abstraktnega mišljenja.
Zgodi se jim, da ne vedo, čemu sploh služi
bančni avtomat in zakaj bi morali izpolniti
davčno napoved. Morda pa si ne predstavljajo več vrednosti zneska denarja, ki bi
ga radi porabili za nakup.

Spremembe čustvenega razpoloženja
in vedenja
Zaradi različnih življenjskih okoliščin, zlasti ob izrazitejših obremenitvah ali izgubah
lahko postanemo otožni ali žalostni. Ob
veselih dogodkih, uspešno zaključenem
poslu smo običajno veseli in razigrani. Nekateri ljudje hitreje pokažejo čustva, drugi
so po naravi bolj zadržani.
Ljudje z demenco pa pogosto kažejo hi-

tra, tudi zelo izrazita čustvena nihanja od
žalosti do jeze ali veselja brez očitnega razloga. Izraženo čustvovanje je lahko v danem trenutku povsem neustrezno (veselje
ob slabi novici). Lahko pa čustev, ki bi jih
običajno pričakovali ne pokažejo, na videz
ostanejo povsem brez čustvenega izraza.
Nekdaj znani veseljaki ob posrečeni šali
topo strmijo predse.

Toda večina med nami prične po dopustu ali drugačni spremembi z novim elanom izpolnjevati obveznosti.
Ljudje z demenco pa postajajo vedno bolj pasivni, potrebujejo vedno več spodbud. V
začetku še obvladujejo enostavne in zahtevnejše situacije v družbi, vendar so ob tem
vznemirjeni in napeti. Kasneje se družabnim srečanjem raje izognejo in iščejo zavetje v
družinskem krogu.
Povzeto po spletnih straneh
www.ljudmila.org

Osebnostne spremembe
Ljudje osebnostno zorimo in se spreminjamo vse življenje. Vsem so tudi iz lastnih izkušenj poznane bolj ali manj izrazite spremembe iz obdobja adolescence.
Spreminjamo se tudi s staranjem.
Pri bolnikih z demenco pa so spremembe
lahko zelo izrazite. Izstopajo lahko posamezne osebnostne poteze, ki se z razvojem demence potencirajo. Klepetulja lahko
postane izraziteje blebetava, skopuh še
bolj stiskaški. Lahko pa bolniki z razvojem
demence tudi izgubljajo značilne osebnostne poteze ali prevzamejo povsem nove
poteze in začnejo goljufati, postanejo nasilni ali spremenijo spolne navade, postanejo lahko sumničavi, prestrašeni ali pretirano zaupljivi. Ob stikih s tujci, ob nalogah
katerim niso kos (pa čeprav je to samo
oblačenje) ali ob hitrih spremembah v okolju lahko nenadoma postanejo sovražno
razpoloženi in nasilni.

Izguba spontanosti
Povsem običajno je, da se občasno naveličamo gospodinjskih opravil, zadolžitev
v službi ali drugih družbenih obveznosti.

Nič vas ne more zaustaviti, če ste pravilno miselno naravnani; nič na zemlji vam ne more
pomagati, če ste napačno miselno naravnani. Thomas Jefferson
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Društvo za pomoč pri demenci Škofja Loka Spominčica
Predsednica: Biljana Djaković
Naslov: Center slepih, slabovidnih in starejših, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
Telefon: 041 698 749
E-pošta: biljana.djakovic@gmail.com

POZABLJIVOST je, če moraš vsako stvar zapisati dvakrat, da je ne bi pozabil.

Pozabljivost
Ko sem sošolki pozabila vrniti bombico za nalivnik
Nekega dne mi je pri pouku slovenščine prenehal pisati nalivnik. Ugotovila sem, da sem
rezervne bombice pozabila doma. Zato sem sošolko in prijateljico Katjo prosila, da mi eno
posodi, kar je tudi storila. Bila sem ji zelo hvaležna, da me je rešila iz zagate. Seveda sem ji
obljubila, da ji bombico naslednji dan vrnem. Toda čez en dan sem se šele na avtobusu spomnila, da sem bombice spet pozabila doma. Nisem vedela, kaj naj naredim. Sošolki Katji sem
se iskreno opravičila in ji obljubila, da naslednji dan ji pa zagotovo vrnem bombico. Pokazalo
se je, da je res prava prijateljica, saj se ni nič jezila. Da ne bi spet pozabila, sem na listek z veliko napisala BOMBICE in ga dala v peresnico. To mi je hvalabogu pomagalo, da nisem spet
pozabljivka. Katji sem naslednji dan prinesla kar dve bombici in še bombon za potrpežljivost.
Bila je vesela.
Polona Frelih, 5. a
OŠ Cvetka Golar

Pazite se svojih besed, ker govorijo svetu o vaši naravnanosti. Pazite se svoje naravnanosti,
ker svetu napoveduje vašo prihodnost in kako daleč boste prišli. Andres Lara
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Rože iz papirja nikdar ne uvenijo

PREDAVANJA – interno izobraževanje zaposlenih Centra

modrostmi in zgledi vzgajati najmlajših ali
na kakršenkoli način vplivati nanje, češ da
so otročji, zastareli, iz prazgodovine, ipd.
Tovrstni otrokovi »zagovorniki« pozabljajo,
da smo bili vsi odrasli nekoč otroci, in da
gre pri vseh medgeneracijskih srečanjih
za živo, aktivno izmenjavo, učenje, prilagajanje ter povezovanje različnih osebnih
spoznanj, občutij in izkušenj.
Sreča je čudežni prah, ki ga narava iz svojih angelskih rok strese v naše naročje, da
ga varujemo in negujemo z medsebojno
toplino in razumevanjem, s prijateljsko iskrenostjo in sosedsko pomočjo.
Letošnji drugošolci OŠ Cvetka Golarja in
stanovalci v CSS Škofja Loka tudi v tem
šolskem letu nadaljujemo z našimi skupnimi prijateljskimi (medgeneracijskimi) druženji. Preko skupnih ustvarjalnih delavnic
najlažje vzpostavimo pristen, topel in sočuten medsebojni odnos. Hkrati pa prek
teh kreativnih uric najlažje rušimo tabuje
o povsem onemoglih ter popolnoma dementnih starostnikih v domovih, ki da, poleg ležanja, nepremičnega zrenja v strop
in spanja, ne zmorejo ničesar več.
Nisi nujno že zelo star, če si v domu za
starejše, pogosto je vzrok preselitve fizična šibkost in miselna upočasnjenost, vendar si zato lahko še »dovolj pri pameti«,
da ohraniš odgovornost za svoje življenje.
Mnogokrat slišimo, da najmlajši ne smejo
na obisk v Dom, češ da otroci in stari ljudje ne »pašejo« skupaj ali celo, da (pra)
stari starši ne smejo s svojimi besedami,

V drugem aprilskem četrtku so se učenci,
z učiteljicama Edo in Janjo, ter stanovalci
s terapevtkama Denis in Romano zbrali v
Burnikovi dvorani, kjer smo skupaj izdelovali rože iz papirja. Bilo je izredno živahno
vzdušje, z elementi glasbenega, fizičnega, domišljijskega ustvarjalnega nemira.
Mentorici Eda in Denis sta morali občasno
povzdigniti glas, da sta uspeli pritegniti
našo pozornost in sta lahko dali natančna
navodila. Nam, stanovalcem Centra je bilo
takšno »papirnato« ustvarjanje in sočasno
klepetanje s šolarji zelo zanimivo, poživljajoče, nevsakdanje. Miselno in čustveno smo se preselili nazaj v šolske klopi, v
svoje otroštvo, mladost, med svoje otroke.
Zlasti nam, ki nimamo svojih otrok in vnukov, to ogromno pomeni. Hvala!
Ob koncu precej pridnega in poslušnega
rokovanja s pisanim papirjem, škarjicami, lepilom in z barvicami smo se razšli
v medsebojni obljubi, da se kmalu spet
srečamo in si podelimo med seboj najlepša doživetja, najbolj iskriva modrovanja in
najbolj izvirne nagajivosti.

3.3.2015
10.3. in
12.3.2015

Zbor delavcev
Delo s slepimi in slabovidnimi, delavnica za novo zaposlene ter dijake
PUD (Denis Kamnar)

17.3.2015

Učenje pravilne drže, delavnica (Magi Knežević)

24.3.2015

Prehranjevanje starostnika, predstavitev seminarja (Zdenka Križnar
Bogataj, Barbara Kumer)

APRIL
8.4.2015
14.4.2015
15.4.2015
21.4.2015

Obravnava alergij v CSS (Petra Rajhard)
Farmacevtski pripravki za zdravo kožo
(študentke Fakultete za farmacijo)
Parkinsonova bolezen (Jelka Kadunc Repič, dr. med., spec. nevrologije)
Povzetek predavanja o ranah (Mateja S. Mihovec)

MAJ
5.5.2015
12.5.2015
19.5.2015
26.5.2015

Povzetek predavanja »Večkratno odporni mikroorganizmi«
(Marinka Kozjek, Nada Kordiš, Mojca Nastran)
Nasilje v zdravstveni negi (dr. Liljana Leskovic)
Kje smo s paliativo v CSS? (Tanja Stržinar, Marjana Črešnik)
Povzetek izobraževanja »Simpozij o ranah« (Marica Klobučar)

Zbiranje zamaškov
Veseli smo, da vam lahko sporočimo, da smo z zbiranjem za Anito Lorbek, ki bo z
denarjem od zamaškov lahko kupila novo protezo za nogo, zaključili, saj jih je nabrala dovolj in se nam bo v prihodnosti še javila ter poročala.
Akcija zbiranja pa še vedno poteka naprej - tokrat za Šolski sklad OŠ
Žiri, ki pomaga socialno
šibkejšim učencem pri
zagotavljanju vključevanja v razne dejavnosti in

aktivnosti, hkrati pa bomo
s tem poskrbeli tudi za
ohranitev okolja. Zato še
naprej vljudno vabljeni,
da zbrane zamaške prinesete in oddate v recepciji
Centra!

Alenka Oblakovič

Ne morete veliko vplivati na dolžino svojega življenja, toda precej lahko naredite glede
njegove širine in globine. Evan Esar
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MAREC

Lahko boste prevarani, če boste preveč zaupali, toda živeli boste kot v viharju, če ne
boste dovolj zaupali. Frank Crane
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Glasba nas spremlja na vsakem koraku

MED NAMI
ognjenim žarom, precizno in dinamično
zapela. Naslednja skupina solistk nam je
predstavila še eno znano evrovizijsko popevko Vsaj malo miru.
Pevskim točkam bi dalje prištela narodno
Čukova ženitev, s petjem izvedena celo ob
spremljavi saksofona, ki je bila žal kar preglasna.

Smo v maju, ki se naglo od nas poslavlja.
Tale maj, najlepši mesec leta, nas osrečuje s pisanim cvetjem, radodaren je s soncem, ptice veselo pojo. Tokrat, to zadnjo
majsko sredo, smo dopoldne v sebi začutili blagodejni mir, ko je v precej polni Burnikovi dvorani prešerno, v vedrem vzdušju, zazvenela pesem iz mladih grl.
Med nami je gostovala pevsko folklorna
skupina iz OŠ Cvetko Golar, z dvema izvrstnima mentoricama. Tu sploh ni šlo brez
harmonike, tega ljudskega inštrumenta, ki
te tolikokrat sprošča. Mlad harmonikar je
živahno raztegoval meh, temperamentno
nam je predstavljal poskočne viže. Dvakrat smo poslušali pesem Abraham ima
sedem sinov. Ob koncu prireditve so harmonikarju, pri izvedbi napeva, pomagali
še mladi pevci solisti.
Tu in tam se je sicer ob nastopih učencev
čutila trema, toda premagana je bila. Očitno jim med nami tu v Centru ni bilo lahko
nastopati, kajti bili so iz nižjih razredov, nihanja v pevskem glasu so bila pri njih zelo
opazna. Ob neki priliki je harmonikar med

igro nehote zdrsnil iz ene tonalitete v drugo, nato se je vse uredilo. Kljub vsem takšnim intonančnim spodrsljajem so otroci
med nami s svojimi točkami poželi veličasten, močan aplavz. Virtuoz na harmoniki
je godel viže v bujnem okrasju. Zadržim
se ob enem pri naslednjih poskočnicah,
ki smo jih na koncertu poslušali: Veselo v
Kamnik; Slakova viža o deklici, ki je nesrečna, ker jo fantje zapuščajo, sama je
zato kriva in če bo samska, bo postala
»stara teta«. V dvorani se je še s petjem,
ob spremljavi harmonike, razlegala pesem
Ob bistrem potoku je mlin.
Kvalitetno je bila s pevci izvedena narodna Izidor ovčice pasel, ne nazadnje viža
Tri planike. Spet je vsa dvorana zaživela,
peli smo s pevci. Slišali smo tudi ljudsko
Moj očka. Mehko mi je srce božala, me
vso očarala popevka Zbudi se, s katero
se nam je navadno predstavila pevka Tanja Ribič. Sedaj nam jo je prepevala neka
mlada učenka. Tudi učenki se je sicer poznalo, da nima še povsem razvit glasovni
obseg, a je vseeno popevko razločno, z

Zapomnite si, postanemo tisti, s komer preživljamo čas. Kvaliteta življenja neke osebe
je največkrat neposreden odsev pričakovanj skupine, v kateri se največ zadržuje. Dobro
izbirajte svoje prijatelje. Anthony Robbins

20

Do razmišljanja o naravi me je popeljala
znana pesem o živalih in cvetlicah, ki jih
je resnično treba čuvati, varovati v našem
okolju, z naslovom Rad imej živali in cvetlice.
Ne smem v našem programu niti mimo
recitacije Župančičeve pesmi Ciciban in

čebela, kjer sem se spomnila na brezskrbne mladostne dni, ko sem pesem sama z
veseljem recitirala v šoli.
Veliko točk se je v dvorani zvrstilo, ne da
se vse v tem prispevku omenjati. Le kratek
povzetek točk sem vam s proslave opisala.
Po koncertu smo se, za sijajnim aplavzom,
z dvorane razšli nasmejanih lic. Naj nas
otroci s Trate v bodoče resnično še dalje
obiskujejo. Prav je, če so iskreni, prisrčni,
topli, humani, če se jih takole prav vzgaja.
Njunima mentoricama smo hvaležni, ker
jih s pravilnim pedagoškim pristopom varno peljeta skozi življenje. V takih trenutkih
je glasba izjemno koristna za mladino, je
pomirjujoče zdravilo za dušo in telo.
Nataša Mihevc

Obnovili smo park
V lanskem septembru smo začeli z urejanjem našega parka. Uredili in tudi na novo
začrtali smo poti, ki imajo odslej tudi talne reliefne plošče, ki omogočajo gibanje
slepim. Park smo opremili z novimi klopmi in sanitarno enoto, poskrbeli smo tudi za
nove zasaditve.
Prav med zasaditvami ste lahko opazili tudi stebričasto japonsko češnjo, ki je zasajena tudi nasproti rondoja. Botanično drevo imenujemo Prunus serrulata ‘Amanogawa’.
Žal se letos še ni razcvetela v svojem polnem sijaju, upamo, da bo drugo leto dovolj
čvrsta in bo pokazalo vso svojo lepoto. Cveti v mesecu aprilu, rahlo rožnate barve.
Cvetovi pozneje preidejo v belo barvo. Zanimiva je tudi v jeseni, saj se listje lepo
obarva. Edina pomanjkljivost, ki je - na njej češenj ne iščite!

Vsi moramo trpeti za eno od dveh stvari: zaradi boleče discipline ali zaradi obžalovanja
in razočaranja. Jim Rohn
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Taktilna maketa Škofjeloškega pasijona
Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam
vedanje o naši zemeljski minljivosti ter človekoljubnem poslanstvu in dobrobitnem
delovanju na tem svetu.

Letos je v postnem in zgodnjem velikonočnem času na ulicah Škofje Loke ponovno
zaživel Škofjeloški pasijon - spokorna procesija (processio locopolitana). Predstava
temelji na najstarejšem ohranjenem dramskem besedilu v slovenskem jeziku iz leta
1721, ki ga je napisal kapucin Lovrenc Marušič iz Štandreža, imenovan tudi Romuald Štandreški.
V Škofjeloškem pasijonu je v 869-ih verzih v starološkem narečju zaobjel celotno
svetopisemsko zgodovino odrešenja. Njegov rokopis hranijo v Kapucinskem samostanu, faksimile pa je na ogled v kapucinski knjižnici v Škofji Loki. Dragocenost
tega v celoti ohranjenega rokopisa je, da
je napisan v treh jezikih – latinskem, nemškem in slovenskem. V njem je p. Romuald izpostavil štiri temeljne resnice kot so:
Kristusovo trpljenje, pekel in odrešenje, ki
nam ga je Kristus prinesel s svojo smrtjo
na križu. Obenem pa je v ospredju tudi za-

Škofjeloški pasijon je tudi najstarejša ohranjena dramska režijska knjiga v Evropi ter
največja gledališka predstava na prostem v
Sloveniji. Že v Romualdovem času in pred
njim je bilo dejavno versko gledališče, ki
je s premičnimi uprizoritvami pasijona na
prostem želelo zaobjeti čimveč ljudi vseh
stanov, starosti in poklicev. Predvsem je
pri današnjih uprizoritvah pomembno, da
kljub vse večji časovni oddaljenosti od politične, gospodarske in verske realnosti,
v kateri je Škofjeloški pasijon nastal, tudi
danes ne smemo na noben način spreminjati (modernizirati) avtentične vsebine,
besedišča in sloga Pasijona.
Človek - gledalec, poslušalec, doživljalec
pasijona naj bi skozi spremljanje le-tega
občutil globoko fizično, duševno bolečino (bičarji, križarji) ter čustveno, duhovno
trpljenje (pekel, križanje) zaradi storjenega hudega greha zoper Boga in človeka.
Skozi vso zavestno doživeto, občuteno
stisko in hkrati duhovno zaznavno božje
usmiljenje (podobe angelov) naj bi dosegel notranje očiščenje (katarzo) ter v sebi
začutil veselje in polnost odrešenja.
V stalni razstavni zbirki Slovenskega gledališkega inštituta (v nadaljevanju SLOGI),
je od nedavnega obiskovalcem na ogled

Od človekovih prepričanj je odvisno, kaj bo doživel. Zunanjih vzrokov ni. David Hawkins
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taktilna maketa Škofjeloškega pasijona, ki
jo je po vzoru slike Borisa Kobeta »Škofjeloški pasijon« (tudi ta je v zbirki stalno
razstavljenih v SLOGI), izdelala Barbara Bertalanič Domiter, pod mentorstvom
priznane specialne pedagoginje doc. dr.
Aksinje Kermauner. Tako se je uresničila
želja SLOGI-ja, da bi pomen, vsebina in
podoba tega edinstvenega kulturnega dogodka postala dostopnejša tudi senzorno
oviranim - slepim in slabovidnim osebam.
Boris Kobe je sliko »Škofjeloški pasijon«
ustvaril leta 1967. Na njej je upodobil pasijonsko procesijo, ki so jo v 18. stoletju
večkrat uprizorili na veliki petek pred živo
kuliso mesta Škofja Loka.
SLOGI je v sodelovanju s Pasijonsko pisarno Škofja Loka med 19.3. in 10.5. pripravil
veččutno delavnico Doživetje Škofjeloškega pasijona ter razstavil taktilno maketo, ki
je bila na ogled na tipni razstavi Škofjeloškega pasijona v Sokolskem domu v Škofji
Loki. Maketo smo si, pod strokovnim vodstvom kustosinje razstave Sandre Jenko
ogledali tudi slepi, slabovidni in zaposleni
iz CSS Škofja Loka. Maketa Škofjeloškega pasijona je velika 150 cm x 120 cm.
»Sestavljajo jo hiše, ki so narejene iz stiropora in slanega testa, prebarvane in
polakirane. Nastopajoči in gledalci so narejeni iz slanega testa, oviti v fimo maso.
Razlikujejo se po barvi. Odri so narejeni
iz stiropora, oviti v blago. Celotna maketa je prilepljena na stirodur, ki je še prilepljen na leseno podlago. Pri sami izdelavi
je bilo potrebno upoštevati mnogo dejavnikov; da so materiali podobni naravnim
(npr. hiše na otip kot beton, opeka…), da

se posamezni deli razlikujejo po materialih (drugačen material za ljudi kot za hiše
ali odre). Potrebno je bilo tudi upoštevati
pravilno razmerje med velikostjo posameznih delov, da se med seboj ločijo in da
ni prenatrpano z detajli. Zelo pomembno
je bila tudi sama obstojnost materialov in
odpornost na dotike ter ne nazadnje, da
je izdelana tako, da se lahko transportira
(upoštevati težo, velikost, ustrezno lepilo).
Z maketo ranljive skupine dobijo vpogled
v množičnost nastopajočih in da se vse
dogaja na prostem, na ulici,« je o maketi
zapisala njena avtorica Barbara Bertalanič Domiter.
Zanimivo je bilo opazovati, tipati in podoživljati pasijon, posamezne prizore, določene elemente preko taktilne makete
Škofjeloškega pasijona. Vanj smo se še
lažje vživeli vsi, ki smo Škofjeloški pasijon
doživeli v živo, najsi bo s pomočjo avdiodeskripcije ali brez nje.
Alenka Oblakovič

Nezavedno prosite za svoje izkušnje in drugim omogočate izkušnje, za katere oni
nezavedno prosijo. Susan Shumsky
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Janko Korenak (stanovalec Centra, ki je
sodeloval pri pasijonu kot pevec):
»Sodelovati pri pasijonu je bilo enkratno
doživetje. Pred pripravami smo imeli najprej pogovor z režiserjem in organizatorji.
Potem smo začeli s pevskimi vajami (pevci
starološkega zbora, ki smo želeli sodelovati) in to zelo temeljito. Naš dirigent je bil
Urban Tozon, ki je izredno natančen in pri
katerem se lahko zelo veliko naučiš. S pripravami smo začeli v februarju, srečevali
smo se praktično vsak teden. Peli smo v
starem Trubarjevem jeziku. Zaradi mojega
slabega vida mi je bila v veliko pomoč tudi
naša terapevtka Denis, ki mi je pripravila
dokumente tako, da sem lahko nemoteno
vadil. Vse ostalo, kar se tiče potem koreografije in tudi kostumografije, smo vadili in
preizkušali potem kasneje. Kot nastopajoči sem sodeloval potem v treh predstavah.
Oblečeni smo bili v bele kute, prikazovali
smo 'nedolžne duše' Stare zaveze. Sodelovanje pri tem obsežnem in zahtevnem
projektu, zgodovinsko, vsebinsko in versko pomembnem dogodku mi je bilo v izjemno čast in zadovoljstvo.«
Irena Guzelj (zaposlena v Centru, ki je
sodelovala kot maskerka):
»Da bom pri letošnjem pasijonu sodelovala, sem se odločila že pred šestimi leti, ko
je sodeloval že moj mož in bil zelo navdušen. Tako sem se letos priključila kot maskerka. Vaje so se nam pričele že konec
januarja in so trajale kar dva meseca, vsak
vikend, da smo lahko preizkusili in vadili
vse like, ki nastopajo. Enkrat smo bili celo
v Prešernovem gledališču v Kranju, kjer

nas je te spretnosti učil priznan masker.
Na začetku me je bilo kar malo strah, kako
bom sploh zmogla, saj pred tem nisem
imela nobenih posebnih izkušenj. Ko pa
smo z vajami začeli na igralcih, se je pa
trema izgubila, saj so bili to pozitivni ljudje,
s polno humorja in dobre volje. Na posamezno predstavo smo potem hodile kar
dve uri prej, da smo jih pravočasno naličile in pripravile za nastop. Seveda smo
ostale tudi po predstavi, da so se igralci
očistili, me pa pospravile vsa ličila, lasulje
in ostale pripomočke. Pasijon mi bo ostal
v zelo lepem spominu, dal mi je veliko pozitivnih misli in dobre volje, spoznala sem
tudi veliko novih ljudi, ki jih sicer gotovo ne
bi. Upam, da bom naslednjič še lahko sodelovala, saj mi ni žal za noben vikend, ki
sem ga preživela pri pripravi.«
Anica Ušeničnik (stanovalka Centra, ki si
je ogledala dnevno in večerno predstavo):
»Pasijonsko predstavo sem komaj čakala,
čeprav sem jo pred leti že gledala. Ampak
ko jo vidiš še enkrat in se resnično poglobiš, jo dojameš drugače, zato mislim,
da je dobro, da si jo večkrat ogledaš. Z
namenom sem si tokrat ogledala tako
dnevno kot večerno predstavo, ker sem
želela videti razliko. In resnično, večerno
predstavo doživiš v vsej svoji veličastnosti.
Prizorišče v soju reflektorjev je povsem
drugačno, vzdušje enkratno, dejansko se
prestaviš v tisti čas. Večerna predstava
ima prav poseben čar. Tekstovno in govorno je bila predstava zelo zahtevna in vsi
nastopajoči morajo biti zelo dobro fizično
in psihično pripravljeni na vse preizkušnje.
Npr. prizor, ko prinesejo Jezusa mrtvega

Nisi plačan na uro. Plačan si za vrednost, ki jo dodaš uri. Jim Rohn
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jo mogoče vsak dojema po svoje, ampak
na koncu zaključiš, da je smrt tista, ki je
nad nami vsemi, ne glede na to ali si kmet,
revež, berač, bogataš. Zato je Jezus tudi
prišel na svet, da nas reši. Smrt ne izbira
ne po spolu ne po statusu. Predstava je
resnično vredna ogleda, sploh večerna.«

na križu; igralec je pomanjkljivo oblečen
in ob hladnih večerih je bilo to že fizično
zahtevno. Mislim, da so vsi v predstavo
vložili celega sebe in še več kot to. Predstava je resnično hvale vredna, v vseh pogledih, pohvala gre tudi kostumografom,
maskerjem in vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem obsežnem projektu. Vsebinsko

BILI SO MED NAMI

Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
JAGODIC Stanislava (1938)

BAŠELJ Valentina (1919)

Jelovčan Antonija (1921)

TOLAR Ivanka (1933)

Mlakar Nada (1924)

LEBAN Darko (1942)

MANDIČ Marija (1918)

JESENKO Jožica (1925)

NASTRAN Rafael (1927)

THALER Marija (1921)

MARN Ivanka (1922)

SEVER Terezija (1928)

PERGAR Vida (1931)

MARKELJ Angela (1921)

BIZJAK Marija (1922)

BERTONCELJ Maksimiljan (1931)

KOŠENINA Julijana (1927)

BERČIČ Jerica (1924)

ČREŠNIK Martin (1929)

KRVINA Stanislava (1928)

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






Človeku s pravim miselnim odnosom nič ne more preprečiti, da ne bi dosegel cilja;
človeku, ki nima pravega miselnega odnosa, pa ni pomoči. Thomas Jefferson
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Eno uro in dvanajst minut ni bilo nikogar

Teta Vera

Sin, ki je imel mamo v domu za ostarele,
se je končno, po več kot enem letu, le odločil, da jo obišče. Mama ga je težko pričakovala, vsak dan je iz postelje gledala
skozi okno in upala, da ga bo uzrla. Težko
ji je bilo, tako je zaupala v tega sina.

Tisti, ki me poznate, veste, da že dolga
leta skrbim za mojo, skoraj 99 let staro
teto Vero, ki me prekaša za kar 27 let in
vsak drugi teden preživim pri njej, ker že
dolgo ni sposobna poskrbeti sama zase.
Da se še vedno ne da, mi je pokazala pred
kratkim, ko sva popoldan klepetali.

In končno je sin prišel. Mati se ga je razveselila, v sebi pa je čutila, da to ni tisti sin, ki
ga je kovala v oblake. Nekam hladen je bil,
ni ji znal ne popraviti blazine, ko ji je zdrknila stran, ne ponuditi čaja, ko so ji usta
postala suha. Nazadnje pa se je še zelo
razjezil na osebje doma: »Kaj se to pravi,
eno uro in dvanajst minut ni bilo nikogar
v sobi! Saj vendar plačujemo za usluge!«
Velikokrat ljudje reagirajo na ta način.
Razjezil se je na osebje doma in morda s
tem prikril svojo slabo vest: njega več kot
eno leto ni bilo tu! Jezil se je, ker plačujejo
za usluge, pa ne ve, da se najpomembnejših stvari v življenju ne da plačati. Ne ve,
da pomeni za mamo neizmerno več vsaka
njegova drobna pozornost kot to, kaj ji naredijo drugi.
So ljudje, ki mislijo, da si bodo z denarjem
lahko uredili vse: zdravje, udobnost, lepo
življenje. Toda bolezen se ne meni za denar, tudi iskrenega prijateljstva si z denarjem ne moreš kupiti, in kljub obilici denarja
ti je življenje lahko prazno in pusto brez
smisla.
Mnogi imajo po krivici predsodke pred domom za ostarele. Velikokrat je to najboljša
izbira v dani situaciji in je narobe, če drugi

otrokom to očitajo. Narobe pa je, če starega človeka odložijo v dom in se potem ne
zmenijo več zanj. Naj bodo z njimi ves čas
povezani, ga obiskujejo in vnašajo tako
kot tudi v dom nekaj domačega vzdušja.
Metka Klevišar
(povzeto v časopisu Družina)

Vprašala me je, če sem se po kosilu kaj
ulegla. Povedala sem ji, da ne, ker me
noga in križ bolita še bolj, če ležim kot, če
sedim ali hodim.
»Ja veš, Lenka, ti boš morala pa v dom!«
me je poučila.

Pozabljamo?
Pozabimo!
Mnogokrat se sliši v družbi:
veš, pozabljat sem začel,
včeraj dolgo sem razmišljal,
kaj sem prejšnji dan počel.
Jaz pa iščem kdaj očala,
kje so ključi, kdaj ne vem,
končno najdem jih v žepu,
da zaklenem, če kam grem.
Meni pa je v trgovini
nekdo rekel 'dober dan',

»Ja, kaj pa ti?« me je zanimalo.
»Jaz imam pa tu še pol hiše in dom ne
pride v poštev!« je bila jasna.

kakšno ime ima ta znanec
sem razmišljala zaman.
Če tako bi vsak pozabljal

Ustvarjalnost in potrpežljivost stanovalk, ki
vsakodnevno obiskujejo kreativne delavnice v delovni terapiji Centra, je neizmerna in
si zasluži vso pohvalo.
Zadnji projekt je izdelovanje oz. okrasitev
darilnih vrečk z različnimi motivi rož ali narave, ki so se izrezovale iz raznobarvnih filcev in šivale na izbran motiv. Dopoldanske
in popoldanske ure, ter tudi vikendi so trdo
delo, a hkrati veselje in sprostitev.
Darilne vrečke, ki jih Center uporablja tudi
v promocijske namene in za poslovne partnerje, so s svojimi pridnimi rokami izdelovale predvsem stanovalke: Veronika Šnuderl,
Anica Špik in predvsem Nežka Bernik, občasno pa se pridružijo tudi druge.

Uspeh je skupek vseh majhnih vsakodnevnih naporov. Robert Collier
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Poskusila sem: »Jaz imam pa v Škofji Loki
celo hišo in še moža v njej!«
»Ja, ampak, saj so danes taki domovi kamor bi sprejeli tudi moža,« mi je odvrnila.
»Kaj bi bilo pa s teboj brez mene?« me je
zanimalo.
»Bi že kako, saj si še veliko naredim
sama,« je odvrnila.
Alenka Bajželj

spore, nepravilnosti lahko vsak bi mirno rekel:
radi se imamo vsi.
Če pozabili bi zdrahe
tudi vsi politiki,
bi bilo vsem prav gotovo
lepše v Sloveniji.

Marija Ana Petek

Časopis Štirje letni časi si lahko ogledate tudi na naših spletnih straneh, kjer je
poleg tekoče številke tudi arhiv preteklih številk (v rubriki Aktivnosti).
www.css-sl.si
Popolnoma sem zadovoljna, le rada bi več! Britta Alexandra
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Vaje za spomin

Ljubezen

Zamenjajte črke s številkami (npr. A+D=E, 1+5=6)

Utrinki s piknika

Ljubezen najlepša je roža,

B + D = ___________________

Polde

L + I = ____________________

Kmet Polde ima v hlevu pet rjavih,
štiri bele in dve belo-rjavi svinji.
Koliko Poldetovih svinj lahko pove,
da so enake barve kot ostale
svinje?
(ojirovog en jas ,anebon)

C + M = ___________________
R – I = ____________________
Ž – P = ____________________
S – F = ____________________

Pretvorite številke v črke, da dobite besedo (npr. 5, 16, 14 = DOM)
3, 6, 15, 21, 6, 18 __________________

v življenju si vsak jo želi,
četudi kdaj s trnjem poboža,
življenja brez rože te ni.
Ljubezen neskončno je lepa
na svetu ni lepš'ga od nje,
od sreče, sladkosti, je slepa,
igrive so njene želje.
Ljubezen je sreča, ki boža,
vsa nežna prav plaho vzbrsti
in raste, cvete kakor roža,

19, 16, 2, 1 _____________________

najlepše sadove rodi.

19, 21, 1, 15, 16, 23, 1, 13, 6, 3 ______________________
16, 21, 18, 16, 3, 10 ______________________

Plamen ljubezni goreče
v dvoje najlepše gori,
žarek ljubezni in sreče

17, 1, 18, 12 ___________________

nova življenja rodi.

Na poti v jedilnico stanovalec sreča delavko, ki odhaja od kosila in jo vpraša kaj je bilo
dobrega. Ta mu pove da je jedla ribe in krompirjevo solato.

Franc Ankerst
Lesce

»Morske ribe niso zdrave!« ji reče stanovalec.
»Kako niso zdrave, seveda so, ribe so pa ja zdrave!« mu ta odvrne.
»Ne,« se ji smeji stanovalec »ribe so iz morja, ne pa z Drave!«

Portret
Neki moški je gledal portret. Nekdo ga je vprašal: "Čigavo sliko gledaš?"
Odgovoril je: "Bratov in sester nimam, a oče tega moža je sin mojega očeta!"
Čigavo sliko je gledal? 			

(okils ovonis)

Človek, ki zna odpuščati, je kot magnet, ki s silno močjo privlači dobro. Catherine
Ponder
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Svet, ki ga vidimo, je takšen, kakršnega želimo videti. Barry Neil Kaufman
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ZAPOJMO PO NAŠE

POMEMBNI DOGODKI

Spomlad prav luštno je

Obletnica konca 2. svetovne vojne,
Spomladpravluštnoje,koslišmoptičkepet,
one nas uče, kak moramo živet.
Spomladi pojejo te drobne tičice,
štingelci, cajzelci in pa siničce,
med njimi pa poje veselo kuku,
saj Bog je ustvaril taku.
Prav luštno je polet, začenja rž cvetet,
kar polet cveti, v jeseni dozori.
Po polju se ziblje to klasje rumeno,
pšenično, ovseno in tudi rženo,
v pšenici prepeva prepelica: prepedu,
saj Bog je ustvaril taku.
Polet minulo je, jesen že bliža se,
pastirc prepeva le od te živinice.
Te drobne ovčice po planinci skakljajo,
pastirci pa ž njimi svoj kratek čas majo,
on žvižga, on poje veselo, lepu,
saj Bog je ustvaril taku.
Ko pride pa jesen, v svoj vinograd grem,
to mene veseli, oj, to me veseli!
Tam polna se trta sosedi priklanja,
že čriček veselo trgatev oznanja,
fantje pa v hramu veselo pojo,
saj Bog je ustvaril tako.
Prav luštno je pozim, ko za pečjo sedim,
in fajfco v rok držim in pa tobak kadim.
Tako bo preteklo tud naše življenje,
sromaštvo, bogastvo in tudi veselje,

Na pikniku so nas, v prečudovitih narodnih nošah, razveselili tudi folkloristi z Bleda.

to truplo pa pojde v to črno zemljo,
saj sam Bog hoče tako.

Če ne veste, da ne zmorete, to zmorete; če ne veste, da zmorete, pa tega ne zmorete.
Gene Landrum
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a na drugi strani begunci, ki bežijo pred vojnami in lakoto
(pregled dogodkov od marca do maja)

Slovenija
23. februarja je minilo že sedem let odkar je, v 58. letu starosti, leta 2008 umrl
nekdanji predsednik republike in štirikratni predsednik vlade Janez Drnovšek, ki
velja za enega največjih in najbolj prepoznavnih politikov v slovenski zgodovini.
Agencija Republike Slovenije za okolje
(ARSO) je sporočila, da je bilo letošnje
zimsko tromesečje: december, januar, februar med najtoplejšimi v zadnjih 100 letih.
V začetku februarja je v Škofji Loki potekalo 38. tekmovanje za Pokal Loke. Leta
1973 je bilo ob 1000-letnici Škofje Loke
prvič organizirano mednarodno otroško
tekmovanje mladih smučarjev. Letos je
Pokal Loka gostil mlade smučarske tekmovalce iz 33 držav. Naj omenim, da je
na tem tekmovanju začelo svojo kariero
že veliko znanih smučarjev, med njimi tudi
Tina Maze.
Ko smo že pri Tini Maze. Letos ji ni uspelo dobiti velikega kristalnega globusa. Za
nekaj točk jo je prehitela Avstrijka Anna
Fenninger. Vseeno pa lahko naši Tini čestitamo za njene letošnje dosežke. In ne
smemo pa pozabiti zmago naših orlov v
Planici. Peter Prevc je osvojil svetovni pokal v smučarskih poletih, Jurij Tepeš pa
je slavil posamezno zmago v poletih.

Pa še malo o politiki… marca in aprila je premier moral dvakrat iskati šolsko
ministrico. Prva je morala odstopiti, ko
so ugotovili, da je gospa v 11 letih prejela kar 600.000 evrov honorarjev poleg
svoje 3.500 evrov mesečne plače. Njena
naslednica pa je imela probleme s svojim magisterijem, katerega ji je Univerza
kasneje tudi odvzela. No, v tretjič mu je
uspelo. Dobili smo novo šolsko ministrico.
Odstopil pa je tudi obrambni minister. Na
ta položaj smo sedaj dobili novo ministrico. O imenih namenoma ne pišem. Saj se
pri nas ministri tako hitro menjajo, da si ne
uspemo zapomniti njihovih imen.
Marca pa so v Dominikanski republiki prijeli znanega gospodarstvenika, bivšega
predsednika uprave Luke Koper, Roberta
Časarja. Iskali so ga več kot leto dni. Iz
Slovenije je pobegnil pa pravnomočni obsodbi sodišča zaradi poneverbe denarja in
zlorabe položaja. Obsojen je bil na šest let
zapora.
Aprila je bil v Škofji Loki uprizorjen Škofjeloški pasijon, za katerega pravijo, da
je tako zahteven, da ga uprizorijo vsakih
šest let. Pred 300 leti je kapucinski pater
Lovrenc Marušič spisal najstarejše ohranjeno dramsko delo v Slovenščini in celo
najstarejše ohranjeno Evropsko režijsko
knjigo. Uprizoritev je bila zelo spektakularna, saj poteka na štirih prizoriščih v starem
mestnem jedru. V njem sodeluje preko

Tragedija življenja ni tisto, kar ljudje prenašajo, ampak tisto, kar pogrešajo. Thomas
Carlyle
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V Žireh pa so od konca aprila pa potekali
že 9. Slovenski klekljarski dnevi. V povezavi s Klekljarsko šolo Žiri so starejši in
mlajši obudili žirovske pravljice v besedi in
čipki.

800 nastopajočih in statistov. Pasijonski
prizori in slike se na posebnih prenosnih
odrih pomikajo od prizorišča do prizorišča
in uprizarjajo zgodbo človeštva od raja, pa
do Kristusovega trpljenja in njegove smrti. Ločani pričakujejo, da bo čez šest let
Škofjeloški pasijon vpisan tudi v Unesco
seznam nesnovne svetovne dediščine.

Maja smo počastili tudi 70. obletnico zaključka 2. svetovne vojne. Takrat naj bi
iz naše domovine odšel zadnji okupator.
Tudi v ostalih evropskih državah so počastili ta dan. Na proslavi, ki je bila v Ljubljani je predsednik parlamenta med drugim
dejal: "Lahko rečem, da je bila druga svetovna vojna tudi boj med dobrim in zlim. A
dobro je na koncu premagalo zlo in v prvih
dneh maja 1945, po šestih letih krvavenja
in grozot, umrlih ljudi in požganih domov,
se je morija, ki ji v zgodovini ni bilo enake,
dokončno zaključila. In evropsko celino je
končno in v vsej polnosti objela svoboda."
V mesecu maju pa je vladno letalo Falcon dobilo novo nalogo. Pomagalo bo reševati človeška življenja. Ne bo prevažalo
samo politikov, temveč bo prevažalo tudi
človeške organe za presaditev.

km/h. Vseh 150 potnikov je bilo takoj mrtvih. Letalo je letelo iz Španije v Nemčijo.
Aprila je potekalo zgodovinsko srečanje
predsednika Amerike Obame in Kubanskega predsednika Castra. Bo po 50 letih
napočil čas za spremembe? ZDA so leta
1960 uvedle popolno blokado Kube, v odgovor na ukrepe revolucionarnega voditelja Fidela Castra.
Konec aprila pa se je v Sredozemlju zgodila tragedija, saj se je v bližini libijske obale
prevrnila ladja, ki je prevažala begunce iz
Afrike in Libije. Umrlo je približno 700 ljudi. Vprašanje nezakonitih priseljencev, ki
prihajajo v Evropo, predvsem v Italijo, čez
Sredozemsko morje, je vse bolj pereče. V
zadnjih letih se je na nevarno pot čez morje podalo na sto tisoče ljudi, ki bežijo pred
vojnami in nasiljem v Afriki in Bližnjem
vzhodu. Te uboge ljudi pa izkoriščajo še
razne kriminalne združbe tihotapcev, ki
služijo na njihov račun.
Uroška Uršič

Vaša osebnost ni nekaj, s čimer ste se rodili in je ne morete spremeniti, kot vaših prstnih
odtisov. Je nekaj, s čimer niste bili rojeni in morate prevzeti odgovornost za to, kar boste
ustvarili. Jim Rohn

Letos smo vas dovolj zgodaj razveselili s sladoledom, s katerim se nekateri izredno radi razvajate po kosilu.

Zakaj je koledar?
Zakaj je koledar?
Da šteješ letne čase,
ali da v njega vpišeš,
kdaj si si ostrigel lase??
V koledar zapišeš

Svet
Evropo je marca pretresla vest, da je nad
Francoskimi Alpami strmoglavilo letalo
nemške družbe Germanwings. Kasneje so ugotovili, da je kopilot namenoma
strmoglavil. Preiskovalci so ugotovili, da
je pilot letala, ko so dosegli potovalno višino odšel iz pilotske kabine. Upravljanje
je predal kopilotu. Ta pa se je zaklenil v
pilotsko kabino in začel s spuščanjem letala. Pilot je skušal vdreti v kabino, vendar
mu ni uspelo. Letalo je strmoglavilo s 700
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vedno cel kup stvari,
ker sicer bi pozabil
vsakdanje obveznosti.
Najbrž ni nič narobe,
če je sedaj tako ko pa bili smo mladi
drugače je bilo.
Center je prostor kjer se srečujejo različni ljudje in sklepajo se trdna prijateljstva. Na sliki (z leve) stanovalka
Veronika Šnuderl in obiskovalki, ki sicer obiskujeta svoja
moža, ga. Krajnik in ga. Thaler.

Marija Ana Petek

Bolj kot vse drugo, priprava je ključ do uspeha. Alexander Graham Bell
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NAGRADNA IGRA

V 56. številki smo vas vprašali

Kako imenujemo bolezen za katero so značilne
motnje spomina?
Pravilen odgovor je bil
da se bolezen imenuje demenca,
kar je v odgovor zapisala tudi izžrebana stanovalka

Star pregovor, da
"gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor"
včasih že res drži,
a brez dvoma je hoja po hribih
slovenski nacionalni šport.
Zato vam v razmišljanje za prihodnjo,
58. številko,
ponujamo temo

HRIBI IN GORE
V rubrikah

PRIMOŽIČ Marica.

KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,

ČESTITAMO!

MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,



ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,

Tokrat vas sprašujemo sledeče:

Kateri oddelek
bo prenovljen v letošnjem letu?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,

IZ STARE ZAKLADNICE, POMEMBNI DOGODKI
in POGLED V PRETEKLOST

Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:
natasa.kalan@css-sl.si

oddate v recepciji najkasneje do

najkasneje do

29. avgusta 2015

24. avgusta 2015

Vabljeni k sodelovanju!

DOVOLITE SI, DA VAS RAZVESELIJO
MALENKOSTI!

Vselej, ko se rodi nova vrednota, dobi življenje nov pomen; vselej, ko vrednota umre,
izgine tudi del tega pomena. Joseph Wood Krutch
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Štirje letni časi je časopis
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Stara Loka 31, Škofja Loka
Glavna urednica: Nataša Kalan
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar,
Uroška Uršič, Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik
Slikovno gradivo: Arhiv CSS Škofja Loka
Priprava za tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Junij 2015 - 400 izvodov
www.css-sl.si

