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ŠTIRJE LETNI ČASI  je interni časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofj a 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

Lahko verjamete, da je poletje že skorajda 
povsem za nami? Tako težko čakamo te 
najtoplejše mesece leta, nato pa minejo 
kot hip. Kar nekaj vročine smo prestali, 
razveselili so nas številni sončni dnevi, ne-
katere med nami morda tudi trenutki ob 
morju, v gorah ali hladnih gorskih jezerih, 
sedaj pa se narava in ljudje že počasi pri-
pravljamo na jesenski in zimski počitek ter 
obnovitev naših moči.

Ne obnavljajo pa se samo narava in ljudje, 
pač pa tudi prostor, kjer stanujemo in ži-
vimo. Stanovalke in stanovalci ste skupaj 
z vsemi zaposlenimi že skorajda povsem 
navajeni na vsakoletna adaptacijska dela 
v našem skupnem Centru slepih, slabovi-
dnih in starejših Škofja Loka. Iz leta v leto 
potujemo po nadstropjih, in od prvega pre-
novljenega petega nadstropja izpred nekaj 

let, smo letos pripotovali že v drugega, tj. 
oddelek Klasje B. V mesecu avgustu se 
je 25 stanovalk in stanovalcev ob pomoči 
svojcev, zaposlenih in prostovoljcev pre-
selilo v začasne sobe, kmalu zatem pa so 
v hišo prikorakali delavci in pričeli z deli. 
V zadnjih dneh je pravo gradbišče postal 
tudi dovoz do Centra, ki ga bomo na novo 
asfaltirali. S tem pa zagotovili  varnejše 
in prijetnejše gibanje za sprehode naših 
stanovalcev, kakor tudi vseh obiskovalcev 
Centra. 

Zavedamo se, da hrupa in številnih prila-
goditev na začasne spremembe v Centru 
v teh dneh res ne manjka, kar je za stano-
valke in stanovalce, pa tudi za zaposlene in 
svojce, neugodno in obremenjujoče. Kljub 
temu pa se vseh tovrstnih obnovitvenih del 
v hiši vselej lotevamo z željo po izboljšanju 
bivalnega standarda, kar nam v prvi vrsti 
narekujejo skrb za dobro vseh, ki ste tukaj 
doma, pa tudi veljavni standardi in norma-
tivi, po katerih je urejeno delovanje domov 
za starejše. Verjamemo, da nam bo z ve-
liko mero skupnega truda, potrpežljivosti, 
medsebojnih dogovorov in usklajevanj 
zopet uspelo veliko dobro delo, ob kate-
rem se bomo lahko veselili novih začetkov. 
Upamo in načrtujemo, da bomo slavnostni 
trak prenovljenega oddelka Klasje B pre-
rezali konec meseca novembra.

Že sedaj pa se iskreno zahvaljujemo vsem 
stanovalkam in stanovalcem ter njihovim 
svojcem za razumevanje in potrpežljivost, 
vsem zaposlenih pa za trud in prizadeva-

Za lepši jutri

Naša pot ne vodi po mehki travi, to je gorska steza s številnimi skalami. Vendar pa vodi 
navzgor, naprej, proti soncu. Ruth Westheimer

Fotografi je na naslovnici:  Gorski utrinek (Ana Bulat); družabno dopoldne pred Cen-
trom (zgoraj, arhiv CSS); popoldansko druženje ob petju (spodaj, arhiv CSS)
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Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor.

KOLEDAR DOGODKOV

9.6. Srečanje skupin za samopomoč na Svetem Andreju

10.6. Delavnica Ustvarjalni gib, za slepe in slabovidne stanovalce

13.6. Tradicionalni domski piknik 

17.6. Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Rimski Pompeji v letu 79 n.št.«

24.6. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih v mesecu juniju

25.6. Dan državnosti

17.7. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih v mesecu juliju

15.8. Marijino vnebovzetje

20.8. Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih v mesecu avgustu

27.8. Družabno dopoldne z duom Frenky

Iz medene doline bežiš, pa si v štrukljev hrib želiš.

Strokovna ekskurzija zaposlenih

Strokovna ekskurzija v začetku septem-
bra, je tokrat uspela. Uspela zato, ker so 
se zaposleni nameravali na pot odpraviti 
že v začetku junija, kar pa jim zaradi okva-
re avtobusa takrat ni uspelo. 

Vožnjo smo začeli v smeri Maribora in na-
prej do Gradca ter Riegesburga, kjer smo 
si ogledali tovarno čokolade Zotter. Družin-
sko podjetje, ki se ponaša z mednarodnim 
certifi katom za okolju prijazno podjetje ter 
tudi za ne izkoriščanje delovne sile in upo-
rablja ekološko pridelane in kakovostne 
sestavine iz celotnega sveta. V Avstriji ima 
podjetje 150 zaposlenih ter v Šanghaju 80 
zaposlenih. Pogledali smo si fi lm v čokola-
dnem kinu ter celotni proizvodni postopek 
(tovarno vidiš skozi stekleno pregrado) ter 
seveda poskusili najrazličnejše čokoladne 
kombinacije, kjer prav gotovo ni niti eden 
ostal brez nasmeha na ustih, saj je vrst in 
okusov praktično neskončno. Poleg čoko-
ladnice imajo tudi živalski vrt.

Pot smo nadaljevali v dolino Feistriz, kjer 
smo si ogledali dvorec Herberstein, domo-
vanje plemičev, ki so tesno povezani tudi z 
zgodovino Ptuja. V njem so čudoviti vrtovi 
in živalski vrt. 
.

V popoldanskih urah je bil na vrsti stro-
kovni del – tokrat ogled Odilien inštituta 
za slepe in slabovidne, ki vključuje tudi 
dom starejših. Organiziran je podobno, kot 
nekdaj naš Center, saj poleg programov 
svetovanja in usposabljanja, ponuja (na 
10.000m2 bivalne površine) tudi kasnejšo 
domsko oskrbo. Kot ena izmed najstarej-
ših ustanov tako podpira ljudi z vizualnimi 
in drugimi posebnimi potrebami na Štajer-
skem. Ustanova je poimenovana po sve-
tem Odiliju, zavetniku vida, njeni začetki 
pa segajo v daljne leto 1881.

Pojdi  z  mano

Ej prijatelj, pojdi z mano,
greva skupaj v gore –

tam nekje jaz lansko leto
izgubila sem srce.

Šla čez gmajne sem,  melišča,
tam so grape polne svišča,

tam je mir, je skoraj raj,
srce vleče me nazaj.

Tam brezpotja so, previsi,
ni uhojenih poti,

a vseeno preko hribov
srce lahko poleti.

Marija Ana Petek

nje, da se letošnja obnova odvija čim bolj 
gladko in usklajeno. Verjamemo, da smo 
po mnogih obnovah že dobro utečena eki-
pa, ki zna reagirati tudi v nepričakovanih, 
včasih stresnih situacijah, zato nam vsem 
skupaj zadovoljstvo ter olajšanje po kon-
čanem delu tudi letos zagotovo ne uide.

Sorodnica enega izmed naših stanovalcev 
je hudomušno in prisrčno dejala, da smo 
kot krti, saj ves čas nekaj kopljemo in rije-
mo. In res si ves čas prizadevamo za nove 
in nove poti, iščemo vedno nove rešitve in 
možnosti, da bo naš skupen jutri lepši in 
prijetnejši. Naj bo to znamenje naše živo-
sti.

Silva Košnjek
Direktorica
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V gore zahaja le dobro srce, a pazi da vrne nazaj se z goré. Cvetje planinsko nas vabi v gore, na trate zelene in ozke steze. 

Zahvala zaposlenim v Centru

Spoštovana naša dekleta in žene ter fantje 
in možje ali (po domače) drage naše zelo 
prijazne, ljubeznive, potrpežljive, vztrajne 
in še bolj zanesljivo pridne čebelice ter 
prav tako dragi Vaši zvesti nadebudni sle-
dilci in naši ljubljeni, za vse najboljše pri-
zadevni, pozorno čuječi, velecenjeni čmr-
lji, ki ste, naj bo »petek ali svetek«, prisotni 
na svojem delovnem mestu v Centru, naj-
lepša hvala za Vašo dobro voljo, sočutje, 
požrtvovalnost, pripravljenost delati še 
boljše, najboljše, odlično v korist nas sta-
novalcev in hkrati tudi naših svojcev!

Vem, da so Vaše zadolžitve in obremeni-
tve pri Vašem profesionalnem, predvsem 
pa človekoljubnem delu, najrazličnejših 
negah, raznovrstnih oskrbah ter zahtevnih 
strokovnih obravnavah stanovalcev iz dne-
va v dan, kljub močno izraženemu soču-
tju in ustrežljivosti, naporne, včasih težko 
izvedljive, večkrat odvisne zgolj od Vaše 
iskrene pripravljenosti prisluhniti, ustreči, 
pomagati stanovalcu/cem k lažji, boljši 
uresničitvi naših potreb, želja, pričakovanj. 
Pa nam kljub temu nikoli ne odrečete Vaše 
pomoči, podpore, sodelovanja, kadarkoli 
Vas zanje prosimo. 

Vsemogočni naj vsem Vam v izobilju po-
vrne vso Vašo veliko srčno dobroto, uslu-
žnost, psihofi zično vztrajnost ter še večje, 
boljše razumevanje nas stanovalcev in po-
gosto tudi prošenj, želja naših svojcev.

Vsem Vam kličemo vsak svoj en ogromen 
»Bog lonaj« in Vam vsak dan znova želimo 

vse najboljše, najžlahtnejše, najsočnej-
še,… ter ostanimo še naprej v čim boljših, 
čim prijaznejših in čim bolj razumevajočih 
medsebojnih odnosih.

Hkrati Vam izrekamo svojo srčno najlepšo 
zahvalo tudi za »najboljš' kokr se je dal'« in 
še veliko boljše organiziran ter čudovito iz-
peljan domski piknik oz. družinski dan (13. 
junij 2015). Bilo je izredno lepo, bogato, 
prijetno, zanimivo, v srce globoko sega-
joče in v duši močno utripajoče doživetje. 
Res ste se zelo potrudili in nam vsem pre-
krasen, prijazen, v srcu topel dan naredili. 
Vse čestitke in pohvale! Program nastopa-
jočih in "muzka" sta bila res najboljša!

Velika zahvala tudi vsem našim čebelicam 
in čmrljem, ki ste s svojim srčnim delom 
sodelovali, pomagali na oddelkih in pri-
pomogli k prijaznemu, sijočemu doživetju 
ogromnemu številu stanovalcev ter poskr-
beli za tiste, ki se zaradi različnih razlogov 
niso mogli udeležiti piknika. Hvala vsem 
našim čebelicam in čmrljem, ki ste bili ti-
sti dan na "nedeljskem počitku" ali dopu-
stu in ste od doma "držali družbo in vreme 
gor" ter tako poskrbeli za naše najboljše 
vzdušje.

Tisti dan je hišnik Tomaž ob 10h dopol-
dan izjavil: "Če ne bo ob štirih popoldne 
dež, dam glavo preč." Ob 16. uri tisti dan 
ni bilo ne sluha ne duha o prepotrebnem 
dežju. Romana mi je brž prinesla ročno 
žago, Tomaž je nagnil glavo in jaz sem se 
lastnoročno lotila žaganja. »Bog pomagi«, 

ta glava je bila pa res »tolk« trda, žaga pa 
še bolj skrhana, da še majhne zareze ni 
bilo moč narediti! Hišniki, žago je treba po-
šten nabrusit', prosim! Aja, je pa res, da 
Tomaž ni natančno defi niral kateri dan bo 
ob 4h popoldne lilo kot iz škafa. Ima pa res 
srečo!

Bog lonaj in ostanite v svetlobi prijetno 
žgočega, nikoli ogrožajočega Sonca! Naj-
lepša hvala za vaša čuteča srca in dare-
žljive roke ter obratno!

V imenu zelo hvaležnih stanovalcev CSS 
Škofja Loka zapisala Alenka Oblakovič

Živali imajo vsekakor 

čudežno moč. Psičke 

Bele so se stanoval-

ke zelo razveselile, 

pomirja jih in dopusti 

jim, da jo po mili volji 

božajo ter vzamejo v 

naročje. Prinese nam 

dobro energijo!

NAŠIM STANOVALCEM ČESTITAMO OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH 
(1. oktober)!
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Če si z družbo veselo v srcu planin, ni mar ti denarja, le drag bo spomin.

Pomoč družini na domu

Tudi v najglobljih dolinah najdeš vodo in čez najvišje gore najdeš pot.

V začetku meseca julija smo v Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših Škofja Loka 
začeli z izvajanjem nove storitve – pomoč 
družini na domu, ki se je s 1.7.2015 prene-
sla z dotedanjega izvajalca, Centra za so-
cialno delo Škofja Loka. 

V svoj kolektiv smo tako sprejeli deset no-
vih sodelavk ter skrb za skoraj 90 uporab-
nikov, ki imajo svoj dom v Škofji Loki ali 
Selški ter Poljanski dolini, kar pomeni izva-
janje na celotnem področju Upravne eno-
te Škofja Loka – za občane Občin Škofja 
Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Žele-
zniki, ki storitev tudi delno sofi nancirajo.

Pomoč družini na domu je socialna oskr-

upravičenca ter priprava upravičenca 
na institucionalno varstvo.

Upravičenci do storitev so:

• osebe stare nad 65 let, ki zaradi sta-
rosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 
niso sposobne za popolnoma samo-
stojno življenje;

• osebe s statusom invalida po zako-
nu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, ki po oceni 
pristojne komisije ne zmorejo samo-
stojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata obča-
sno oskrbo na domu;

• druge invalidne osebe, ki jim je pri-
znana pravica do tuje pomoči in nege 
za opravljanje večine življenjskih 
funkcij;

• kronično bolni in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo prizna-
nega statusa invalida, pa so po oceni 
pristojnega centra za socialno delo 
brez občasne pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje;

• hudo bolni otrok ali otrok s težko mo-
tnjo v telesnem ali težko in najtežjo 
motnjo v duševnem razvoju, ki ni 
vključen v organizirane oblike varstva

Socialna oskrba na domu je strokovno vo-
den proces in organizirana oblika praktič-
ne pomoči upravičencu na domu. Storitev 
se prične izvajati na zahtevo upravičenca 
ali njegovega zakonitega zastopnika in 
vsebuje dva dela. Prvi del pomeni pripra-

ba na domu, namenjena upravičencem, ki 
imajo zagotovljene bivalne in druge pogo-
je za življenje v svojem bivalnem okolju,  a 
se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične 
bolezni ne morejo oskrbovati in negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo ali nimajo možnosti. Upravi-
čencem se tako z različnimi oblikami orga-
nizirane praktične pomoči in opravil vsaj 
za določen čas nadomesti potrebo po in-
stitucionalnem varstvu, v drugi družini ali v 
drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posame-
znega upravičenca in obsega naslednje 
sklope opravil:

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravi-
lih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opra-
vljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih orto-
pedskih pripomočkov; 

• gospodinjsko pomoč: prinašanje 
enega pripravljenega obroka ali na-
bava živil in priprava enega obroka 
hrane, pomivanje uporabljene poso-
de, osnovno čiščenje bivalnega dela 
prostorov z odnašanjem smeti, posti-
ljanje in osnovno vzdrževanje spal-
nega prostora;

• pomoč pri ohranjanju socialnih sti-
kov: vzpostavljanje socialne mreže 
z okoljem, s prostovoljci in s sorod-
stvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, infor-
miranje ustanov o stanju in potrebah 

vo na izvajanje storitve, sklenitev dogovo-
ra ter izvedbo vseh potrebnih srečanj med 
izvajalci, posameznikom ali družino, drugi 
del pa zajema neposredno izvajanje sto-
ritve.

Storitev je potrebno plačati, cena storitve 
za uporabnika v Občinah Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane in Žiri je 5,42 € na uro, 
v Občini Železniki je cena 4,17 € na uro.

Več dodatnih informacij je na voljo v službi 
pomoči na domu, na tel. številki 04 62 07 
226, pri koordinatorki Nataši Kalan.

Lepo  je  doma

Pri nas v Sloveniji povsod
so hribi in doline,

a nas v daljavi marsikje
pozdravljajo planine.

Na Pohorju in na Gorenjskem,
ja, pravzaprav kar vse povsod,

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

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

Gotovo enkrat sam spoznal boš
najlepše biti je doma!

Marija Ana Petek
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Me vleče v gore, med skalne vrhe, kjer ruševje raste in encijan cvete.

Spomini na gore in hribe

Zapisala sem nekaj malega o mojih spo-
mini na gore in hribe, ki sem jih prehodila 
s svojo družino in v družbi, ki so nas vodili 
izkušeni vodniki.

Septembra 1970 sem šla s 100 ženska-
mi na Triglav v varstvu gorskih reševalcev. 
Na petek zvečer smo se zbrali v Bohinju. 
V soboto zjutraj so nas odpeljali na Rudno 
polje. Tam so celo stotnijo skupaj slikali, 
da smo v nedeljo, ko smo se vračali, do-
bili sliko in diplomo s priznanjem, ker smo 
osvojili najvišji vrh, Triglav.

Takrat sem sklenila, da bom na Triglav še 
šla, toda s tako skupino nikoli več. Potem 
smo se vpisali v Planinsko društvo Škofja 
Loka. Leta 1972 pa sem na to goro peljala 
svojo družino- sina Ivana (10 let), hčerki 
Zvonko (12 let) in Nado (15 let) ter moža 
Staneta. Imeli smo zemljevid Julijskih Alp 
in dobro smo opravili prvo turo na visoke 
gore. Otroci so dobro hodili, čeprav so 
nosili vsak svoj nahrbtnik. Vračali smo se 
mimo Planike in Doliča, čez Hribarice do 
doline Sedmerih jezer. Ta dolina je zame 
najlepši kraj v Julijcih. V koči na Sedmerih 

smo zopet prenočili. Naslednji dan pa pre-
ko Komne v Bohinj in domov.

Otroci so se potem začeli ukvarjati z dru-
gimi športi in niso več dosti hodili z nama. 
Z možem pa sva največkrat šla z vodičem 
Jožetom Čadežem. Bil je zelo zabaven, 
čeprav precej starejši od nas. Skupaj smo 
prehodili vse Julijce in Karavanke. 

Nekoč smo bili z Jožetom na pohodu na 
Storžič. Nekaj naših pohodnikov je že od-
šlo naprej proti vrhu, jaz pa sem šla de-
set minut kasneje za njimi, jih prehitela na 
vrhu Storžiča, žigosala kartice, poklepe-
tala s hrvaškim pohodnikom in se začela 
vračati. Malo pod vrhom sem srečala tiste, 
ki sem jih prej prehitela. Ko sem prišla na-
zaj v kočo na Kolišču, če ne bi imela žigov 
na razglednicah, mi ne bi verjeli, da sem 
bila na vrhu. Vodič Jože pa me je krstil 
za Himalajsko kozo. Tudi s predsednikom 
planinskega društva Škofja Loka, Jožetom 
Stanovnikom, smo potovali na daljše izlete 
in pohode.

Občasno sva z možem ob sobotah in ne-
deljah pomagala v kočah na Lubniku in 
Blegošu (temu so rekli dežurstvo). Za to 
sva prejela bronasti in srebrni znak Planin-
ske Zveze Slovenije.

Z možem sva trikrat prehodila Loško pla-
ninsko pot, kjer si dobil 31 žigov. Poleg 
tega pa tudi pohodi: deset pohodov febru-
arja na Stol, deset pohodov marca na Po-
rezen in prav tako deset pohodov maja na 
Blegoš. Z možem sva vodila tudi kolesar-

sko sekcijo pri društvu upokojencev Škofja 
Loka. Vozili smo se po Selški in Poljanski 
dolini, ter po Gorenjski tja do Komende. 

Ko mi je leta 2005 umrl mož, sem se zopet 
pridružila pohodni skupini upokojencev, ki 
jo je vodil Matjaž Trilar. Hodili smo okoli 
Blejskega in Bohinjskega jezera, ter po 
nižjih hribčkih, kamor so lahko šli tudi taki, 
ki so bolj slabi za hojo. Tudi s teh pohodov 
imam lepe spomine. 

Če bi opisala vse, kar sem doživela v go-
rah v letih 1970-2014, bi lahko napisala 
celo knjigo. Ti spomini veliko pomagajo, 
če ne morem spati. Obujam lepe spomine 
in ne potrebujem uspavalnih tablet.

Sedaj pa sem pristala med vami, v domu 
starejših, kjer se počutim dobro in sem za-
dovoljna.

Tončka Langerholc

V naših planinah je luštno zares, če sončece sije al če gre dež.

Pretvorite številke v črke, da dobite besedo (npr. 23, 18, 23 = VRV)

17, 13, 1, 15, 10, 12, 1  ________________________________

15, 1, 9, 18, 2, 21, 15, 10, 12  ________________________________

6, 15, 3, 10, 11, 1, 15  ________________________________

21, 18, 10, 8, 13, 1, 23  ________________________________

3, 6, 17, 10, 15  ________________________________

12, 16, 24, 16, 18, 16, 8  ________________________________

10, 18, 9, 1, 18, 3, 6  ________________________________

18, 1, 24, 8, 13, 6, 5  ________________________________

Planinec si je pred planinsko kočo na-
ročil kozarec kuhanega vina, natakar 
pa mu je prinesel štiri kozarce.

“Saj sem naročil le enega!” je protesti-
ral planinec.

“Oh, oprostite, spet ta odmev!” se je 
opravičil natakar

Okrogel, trhel, nizek, star, 
zaraščen in črviv, 
pod milim nebom nihče v mar
ga nima – saj bo zgnil. 
   (rotš)

Simbol očetnjave, 
rezbarjem za glave 
in mamam za čaj, 
je kdo ali kaj?    
   (apil)
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Moje prilagojeno »hribolazenje« 

Vsak prosti čas in lepo vreme Alenka izkoristi, da se z Iva-
nom podata na krajše in tudi daljše sprehode.

Pred leti sem v naš domski časopis že 
zapisala svojo prvo planinsko izkušnjo, ko 
smo se z našo priljubljeno učiteljico Urško 
Bizjak v prvem razredu podali na končni 
izlet na Veliko planino. Bilo je izjemno pri-
jetno, zanimivo doživetje. Seveda nismo 
šli gor peš, peljali smo se s kabinsko žič-
nico.

Kasneje se je v mojem pestrem življenju 
zgodilo še nekaj hribovskih podvigov. Še 
kako dobro se spomnim naše vožnje prek 
prelazov švicarskih Alp. Zato, ker se je moj 

prijatelj krepko zmotil (je pač tipični moški, 
ki ne bere zemljevidov) in nas namesto v 
St. Maurice pripeljal v St. Moritz (res je, 
oba kraja imata ime po Sv. Mavriciju). 

Slednji je zelo znano mondeno smučarsko 
središče v JV delu Švice in se nahaja na 
1.856 metrih nadmorske višine ob jezeru 
Engadin. Skozi kraj teče reka Inn. Pravijo, 
da je klima v St. Moritzu "šampanjska", kar 
pomeni, da je vreme jasno in suho večino 
leta. Po ozki soteski Engadin smo se že v 
trdi temi, v julijski noči, počasi približevali 
mestu in sama sem malce zatrepetala od 
strahu, ko sem na cestnem smerokazu pre-
brala ime Via mala, o kateri legenda pravi, 
da je hudobna pot, kajti tod si je mladi Ren 
izdolbel slikovito sotesko, njegovo šume-
nje pa ustvarja neslišne in nenavadne po-
potniške zgodbe skrivnostne soteske, kjer 
bučanje neukročene reke preglasi vsak 
glas. Kdor je prebral knjigo avtorja Johna 
Knittla z naslovom Via mala, bo razumel 
moje občutke srhljivosti. 

V St. Moritzu nas, seveda, ni nihče priča-
kal s prijateljsko razširjenimi rokami, zato 
je moja prijateljica po »zveriženi« noči 
(ostanek noči smo prespali kar na sedežih 
kombija), vzela v roke zemljevid in precej 
zmedenemu vozniku, z veliko mero potr-
pežljive strpnosti, na zemljevidu s prstom 
pokazala kraj Saint Maurice v JZ delu Švi-
ce. Tja smo bili v resnici namenjeni, ker 
so nas francosko govoreči člani regijskega 
švicarskega Bratstva bolnikov in invalidov 
povabili na njihov kongres. 

Kaj zdaj, smo se spraševali. Prijatelj je po 
telefonu poklical glavnega organizatorja 
oziroma voditelja kongresa in mu precej 
preplašeno razložil našo veliko zadrego. 
Po pogovoru z njim smo sklenili, da se 
bomo korajžno podali na 350 km dolgo pot 
čez prelaze in tunele prek švicarskih Alp. 
Najbolj mi je v spominu ostal najvišji, 2436 
metrov visok prelaz Furkapass. Tamkajšnji 
ledenik je znamenit in turistično zelo obi-
skan; pod njim je tunel, narejen s človeški-
mi močmi. Tod okrog so snemali tretji fi lm 
Jamesa Bonda z naslovom Goldfi nger, 
z igralcem Seanom Conneryem v glavni 
vlogi. Na vrhu prelaza je bilo še kar nekaj 
snega, mi vsi pa v poletni obutvi. 

Po dobrih šestih urah smo končno prišli 
na tako želeni cilj, kjer smo bili med naši-
mi ljubeznivimi gostitelji res lepo, prisrčno, 
toplo sprejeti. Čez dva dni smo se vračali 
domov po 770 km dolgi poti prek Aoste, 
Milana, Verone, mimo Benetk in Gorice, 
kjer smo naredili malo daljši postanek pri 
slovenskih redovnicah, ki so nas zelo do-
bro nasitile in napojile. Pri njih smo morali 
pustiti velik hleb grozno smrdljivega švi-
carskega sira, ki ga nismo smeli prepeljati 
v takratno domovino Jugoslavijo.

Druga gorska izkušnja je sledila kmalu za-
tem. Nekateri moji prijatelji, ki so bili moč-
no gibalno ovirani ali celo na invalidskem 
vozičku, so izrazili silno močno željo, da 
bi šli radi čim bližje gorskim vršacem in 
prebili vikend v gorski koči. Naši hodeči 
prijatelji so sprejeli to slišano željo in jo 
vzeli kot izziv kot ʺmorda, nekoč, enkrat v 
prihodnosti .̋ A, če sta si moja soimenja-
kinja Alenka (sošolka od naše diplomira-
ne sestre Marice) in redovnica Edith vzeli 
slišano k srcu in na znanje, to je, po Božji 
previdnosti ter z izdatno pomočjo vseh do-
brih ljudi, zagotovo kaj kmalu obrodilo sad. 

In tako sem v zgodnjem septembrskem 
dopoldnevu prejela vabilo – sporočilo po 
pošti (takrat še nismo imeli doma telefona), 
da čez deset dni odrinemo na »pešpot« na 
Vršič. Uau, kakšno navdušenje me je pre-
vzelo. Pisalo je tudi, da naj vzamem s se-
boj topla, za mraz in dež odporna oblačila, 
spalno vrečo, ker bomo 2x prespali v stari 
Erjavčevi koči ter najmanj 2 dcl domačega 
»šnopca«, da bom imela s čim oplakniti 
usta in očistiti zobe, kajti voda je v hribih in 
gorah predragocena, da bi jo stran zlivali 
za taka »odvečna« opravila. 

V zgodnjem sončnem petkovem popoldne-
vu smo se z avtomobili in kombijem peljali 
v smeri SZ Gorenjske proti Kranjski Gori, 
kjer smo se ustavili le toliko, da smo naku-
pili še zadnje potrebne stvari. Potem smo 
zavili proti Mihovem domu pod Vršičem 
(1093 m), kjer smo pustili svoje avtomobile, 
le šofer s kombijem nas je potem spremil 
do vrha. Ko smo poskrbeli še za zadnje 
telesne potrebe, smo se neučakani, željni 
skalnih strmin odpravili (drug za drugim v 

Sonce se nikomur ne izogne. Tudi tebi ne pusti ležati, če se sam ne skriješ v senco. 
Prisluhni slavčku pod nebom, kako poje. Zakaj? Ker mu ni treba plačati najemnine! Poglej v nebo in zapoj, kajti sonce sije zastonj tudi zate. Phil Bosman
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strnjeni koloni) na našo tri in pol-urno turo 
po cesti na Vršič. Vsaka oseba na vozičku 
je imela enega do dva spremljevalca, ki je 
veselo, prizadevno, z obilico pretečenega 
znoja porival voziček po strmini. Nekateri, 
ki so še lahko hodili vsaj krajšo pot z ber-
glami ali brez, so se sami odločno »zagna-
li« v prvo, drugo, tretjo serpentino, pri četr-
ti so bili že zadihani, utrujeni in so zato radi 
sedli za krajši postanek v kombi, da so pri-
šli malo ʺk sebiʺ in potem spet nadaljevali 
pot proti vrhu malo peš. Tako se je že po 
par minutah naše hoje ustavil prvi mimo 
vozeči avto in prijazen, uslužen šofer, ki je 
bil tudi namenjen na Vršič, je povabil moje 
težko hodeče prijatelje, če se gredo peljat 
do vrha. Zaslišal se je le odločen: »Neee, 
to pa neee, a vseeno najlepša hvala! Mor-
da kdaj drugič. Srečno!«  

Še mnogi vozniki so se ustavili v želji, da 
bi nas peljali, a vsi po vrsti so dobili enak 
odgovor kot prvi. Nekateri so se ustavili in 
prisluhnili naši zgodbi o načrtovanem po-
hodu z vozički na Vršič. Vmes smo imeli 
kar nekaj postankov, da smo se osvežili z 
mrzlo pijačo in okrepčali z malico iz na-
hrbtnika. Z zadnjimi kapljami moči so nas 
naši prijatelji spremljevalci pripeljali do Er-
javčeve koče (1528 m), kjer so jih gostu-
joči planinci nagradili z bučnim aplavzom 
in huronskim: »Bravo! Vi ste pravi junaki 
zmagovalci!« 

Oh, kako se je prileglo sesti k zakurje-
ni peči in pojesti več kot okusen, slasten 
ješprenj. Bili smo upravičeno ponosni, 
ker nam je uspelo doseči tako želeni cilj. 
Naslednji dopoldan, ko so naši spremlje-
valci ʺprišli malo k sebiʺ od utrujenosti in 

smo vsi že izprali usta z žganjem, smo se 
povzpeli še do samega vrha Vršiča (1.611 
m) in si v Tičarjevem domu v svoj dnevnik 
udarili žig. 

Čez dva dni smo se z malce žalosti zaradi 
odhoda poslovili od ljubeznive oskrbnice 
Jelke v Erjavčevi koči in se zlagoma podali 
na pot v dolino. Opiti od vseh gorskih lepot 
in naravnih čudes smo se, hvaležni nad 
vsem doživetim, vračali nazaj dol. Za naše 
spremljevalce je bila že pot navzgor zelo 
naporna, ko so na vso moč rinili voziček 
v strmino. Še huje pa je bilo, ko so morali 
pri hoji navzdol z vsemi močmi zadrževati 
vozičke, da jim ne bi ušli in zgrmeli skupaj 
z nami v globino. Uboga njihova kolena! 
Če mi ne verjamete, potem kar sami po-
skusite z enakim ali podobno zahtevnim 
zalogajem. Ampak vsi so vztrajali do kon-
ca, čeprav so potem še cel teden šepali 
naokrog s povitimi koleni z elastičnim po-
vojem in ledenimi obkladki. To so bili res 
naši najboljši, vsem nam srčno predani, 
zvesti in zanesljivi prijatelji. Takrat je dana 
obljuba še veljala za sveto.

Zgodilo se mi je tudi tole. Takrat sem kraj-
še razdalje še lahko premagovala hodeč 

z berglami. Moji ʺobičajnoʺ hodeči prijatelji 
so se dogovorili, da gredo k razvalinam na 
Ajdni, k sv. maši, ki jo bo daroval takratni 
g. nadškof Alojzij Šuštar. Povedali so mi, 
da je pot tja gor strma, z berglami težko 
prehodna. Seveda sem se z vso svojo ego 
trmo uprla njihovemu predlogu, da osta-
nem doma. »Ne, jaz tud' grem, pa če vam 
je prav ali ne!« In sem šla. 

Z avtom smo se prav zaradi mene peljali 
daleč naprej od vasi Potoki, prehiteli smo 
številne pohodnike, ki so nas opazovali 
precej nejevoljni, češ, duhovnik s kolarjem 
in trije mladci so tako na ʺkomot narejeni ,̋ 
da bi se najraje peljali vse do vrha. Na 
skalni vzpetini Ajdna 1046m (tudi Ajdna 
nad Potoki, je skalna vzpetina na južnem 
pobočju gore Stol v Karavankah, nanjo se 
je mogoče povzpeti iz Žirovnice ali vasi 
Potoki) se nahaja istoimensko arheološko 
najdišče. 

Najstarejša poselitev je na podlagi najdbe 
kamnite sekire datirana med 3. in 2. tisoč-
letje pr. n. št. Ponovno je bil hrib poseljen 
v rimski dobi. Iz tega časa so bili najdeni 
ostanki zidanih objektov na spodnji nasel-
binski terasi. Na Ajdni je bila v pozni antiki, 
v času po razpadu rimskega cesarstva (v 
5. in 6. stoletju) naselbina na višku obstoja, 
in je kot višinska postojanka služila doma-
čim dolinskim prebivalcem, da so se uma-
knili pred migracijami germanskih in slo-
vanskih plemen. Ko tudi naš ʺmotoriziran 
konjʺ ni mogel več naprej, smo se skoba-
cali iz njega in jaz sem še pred drugimi 
veselo zakoračila na slabo prehodno pot, 
ki pa je bila, po dežju seveda, precej raz-
močena. Bergle so se mi vdirale globoko 

v zemljo. O, groza, še čevelj mi je ostal v 
blatu! »Kaj bomo pa zdaj? Nič, kar v avtu 
bom počakala.« 

Pa se je pogumno, prav po skavtsko, oju-
načil moj prijatelj Boštjan in me, ob po-
moči drugih dveh sopotnikov, posadil sebi 
za vrat (takrat sem tehtala več kot tretji-
no manj kot danes). In sva šla. Med potjo 
so iz najinih ust ʺleteleʺ smešne izjave v 
smislu: »Primi se me! Pa ne čez oči, nič 
ne vidim!... Pri miru sed', če ne bova oba 
zgrmela dol po prepadnem bregu!... Pazi, 
dolga, nizka veja! Bumf, že spet me je 
udarila po glavi!... Uau, voda mi teče za 
vrat! O, kako me je streslo od mraza. Če 
se nisem doma zadost' umila, se bom pa 
sedaj!... Gospa, a se lahko, lepo prosim, 
malo umaknete, ker sva midva oba vkup 
previsoka, da bi se lahko…« 

Priznam, da je bilo vse skupaj malce gro-
teskno. Že med potjo so vsi so-pohodniki 
(tudi tisti, ki so nas prej med našo vožnjo 
pod Ajdno malo grdo gledali) prav ljubezni-
vo pozdravljali ter na vso moč hvalili moje-
ga super ʺfajnʺ kavalirja. Na cilju mu je, z 
vso svojo srčno navdušenostjo močno za-
ploskal in mu prav možato krepko, bratsko 
ljubeče stisnil roko sam g. nadškof, ki je 
imel izredno močno izraženo ljubezen, so-
čutje, pozornost do vseh bolnikov, invali-
dov, ponižanih, zavrženih, odrinjenih. Čez 
dobri dve uri sva se z Boštjanom počasi, 
previdno, veselo smejoče, predvsem pa 
srečno vrnila do avta.

Odkar sem pri svojem vsakodnevnem 
gibanju vezana na invalidski voziček, so 
zame dostopne le vzpetine pod 700 m n. 

Na goro se bova podala, uživala in se smejala, da pozabiva na tegobe dolin, ki naj 
postanejo le bežen spomin.

Dan preživet v gorski naravi, med cvetjem, še rosni travi, to je za naju pravo veselje, z 
njim zapolniva si želje.
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višine, na katere so speljane asfaltirane ali 
zelo utrjene, ne pogrezajoče se poti, kot 
npr.: Križna Gora, Štefanja Gora, Šentur-
ška Gora in malo višji Sv. Jošt (847 m). 
Bila sem tudi na romanju na Svete Višarje 
1.766 m, a tja gor sem se peljala s kabin-
sko žičnico. 

Sem pa pred desetimi leti imela to čast, da 
sem lahko s prijatelji poletela s helikopter-
jem Slovenske vojske na Kredarico (2541 
m), kar je bilo zame res prekrasno darilo 
za mojih okroglih 40 let zemeljskega ži-
vljenja. Tudi o tem sem takrat pisala v naš 
domski časopis.

Alenka Oblakovič

Dragulj v ogrlici prostovoljstva

Julija Barbič. 

Prikupna, simpatična in prijazna letošnja 
maturantka škofjeloške gimnazije. Ve-
stna, vedno nasmejana in elegantno ure-
jena mlada prostovoljka. V polnem, najbolj 
žlahtnem pomenu te besede!

Prostovoljstvo, kot ga živi in razume Juli-
ja,  je pač prirojena danost, oplemeniten 
z vzgojo in zgledi v družinskem okolju. Le 
tako si lahko razlagam njeno odločitev, da 
del svojega prostega časa posveti  druže-
nju in obiskovanjem ljudi, žejnih pogovora 
ter kančka pozornosti.

S sostanovalko Anico imava to srečo, da 
sva jo spoznala. Da nama je usojeno z njo 
izmenjavati vsakdanje novice, deliti izku-
šnje in obujati spomine. Kot bi trenil mine 
urica prijetnega klepeta o stvareh in do-
godkih, ki so se zvrstili v dneh med dvema 
obiskoma!

Julija o sebi ne govori veliko. Rada pa 
spregovori o svojih dogodivščinah na iz-
letih v slovenski gorski svet in na števil-
nih potovanjih po Evropi. Na takšne poti 
se poda, skupaj s starejšo sestro Tjašo in 
starši, Matejo in Srečom, največkrat kar 
z avtodomom, da je vse potrebno pri roki 
in pustolovščina še bolj vznemirljiva Tako 
je že obiskala London, pa  vrsto držav, ki 

so jih spotoma prevozili vse tja do Irske,  
ʺzelenega otokaʺ na severu Atlantika. In, 
zanimivo,  prepotovala je celo Romunijo! 
Letošnji cilj pa je bila Sicilija.

Ob tej kratki, močno zgoščeni predstavi-
tvi, pa seveda ne gre prezreti še drugih 
dejavnosti, ki zaznamujejo Julijino bogato 
življenjsko zgodbo. Na področju glasbe 
velja posebej omeniti šestletni študij fl av-
te, za kar ji pa zadnje čase kar zmanjkuje 
časa, medtem, ko sta ji od športnih panog 
najbolj pri srcu tenis in badminton. Skrat-
ka, dolga vrsta podarjenih talentov, želja 
ter smelih načrtov se skriva v tej krhki,  a 
odločni deklici.

Oktobra, ko se začno predavanja, se Ju-
lija namerava iz domače Gorenje vasi v 
Poljanski dolini preseliti v slovensko pre-
stolnico, kjer sta si s kolegico poiskali za-
časno domovanje v bližini Tivolija. Vpisa-
la je namreč študij ekonomije na Univerzi 
v Ljubljani. A s tem, kot je obljubila, naši 
prijateljski stiki ne bodo prekinjeni. O tem 
sem trdno prepričan, kajti Julija vedno drži 
dano besedo. Prav gotovo pa bo med te-
dnom močno pogrešala babico Simono in 
dedka Maksa, na katera je tako ljubeče 
navezana.

Naj sklenem ta zapis s skrivnostjo, ki pa 
že bolj sodi na strani ̋ rumenegaʺ tiska. Ju-
lija mi je zaupala, tudi za javnost, s kom si 
deli najbolj prijetne, intimne trenutke. Peter 
je ta srečni izbranec. Tako, zdaj veste sko-
raj vse! Vso srečo, draga Julija, in hvala za 
nesebično naklonjenost!

Mojmir Tozon

Razsežnost

Na obrazu
lastna podoba sveta 

vidnih sledi 
izhojenih izkušenj; 

kapela molka, 
varuje besede – 
notranji zaklad 

izgubljenih delov sebe, 
ponavljanje ponavljanja, 

kot let jesenski ptic 
s severa 
na jug... 

Pod prgiščem utehe, 
poslušanje sebe 

zeva razprte utvare 
za rane prihodnosti; 

rojstvo je sonce, 
preteklost senca 
škrlatnega sna, 

neizprosno odhajanje 
praznih rok, 

v znamenit prostor 
vlaknasto dvomljivih 

samoobljub... 

Milena Sušnik Falle

Gora se ne spreminja, spreminja se samo človekova usposobljenost! Triglav je ime,ki v srcu ga nosimo, ljubezni do gora nikoli ne prosimo. Ta porodi se sama 
v objemu gora, ko človek vso to lepoto spozna.
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MED NAMI ČISTO VSAKDANJE STVARI

Razgled je to, kar vleče me na goro.

BILI SO MED NAMIBILI SO MED NAMI
 

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

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



KEMPERLE Stanko (1930)

GOVEKAR Ivana (1923)

PRELOGAR Frančiška (1926)

REJC Jože (1935)

OBLAK Pavel (1933)

ŠUBIC Anton (1929)

PEZDIR Marija (1927)

BENEDIK Marija (1930)

RANT Julijana (1923)

ŽAGAR Florijana (1940)

Gore nam vedno nudijo nekaj lepega, da v svojem srcu počutimo se bogatega.

Žganci pa kisu mlek

K hribolazenju in različnim potem po višjih 
in nižjih hribih ter gorah, se skorajda ve-
dno pogovor nanaša tudi na hrano. Ničk-
olikokrat slišite, ko se po nedeljskem po-
hajkovanju po okoliških hribih sodelavec 
pohvali: »Ooo, pa kakšne dobre žgance 
naredijo v koči… pa fl ancati so za obliznit 
dobri…!«

Oskrbniki koč zagotovo znajo zelo do-
bro poskrbeti za želodce in nam ponujajo 
različne mineštre na žlico, kislo mleko in 
žgance, štruklje in jote, fl ancate in bobe, 
ocvirkovco, ponekod pa celo palačinke. In, 
ker se vam zagotovo cedijo že tudi sline, si 
pripravite kaj od sledečega.

Ajdovi žganci

250 g bele moke, 250 g ajdove moke, sol, 
2 žlici ocvirkov

V slan krop (približno 2 l vode) stresemo 
mešanico bele in ajdove moke, ki smo jo 
predhodno dobro premešali. V zmes s ku-
halnico naredimo luknjo v sredini, da moko 
tudi od znotraj zalije voda. Vse skupaj naj 
rahlo vre.

Po 20 minutah "žgancu" odlijemo skoraj 
vso tekočino, nekaj vode pa prihranimo, 
če bomo morebiti morali dodati nekaj te-
kočine nazaj. Zmes dobro premešamo s 
kuhalnico, da se vsa moka poveže z vodo 
in nato pokrito pustimo, da žganci malo 
odležijo.

Med tem časom razpustimo ocvirke na 
maščobi in jih nato polijemo preko žgan-
cev in premešamo z večjimi vilicami.

Ocvirkovca

Testo:

1 kg moke, 6 dl tople vode, kocka kvasa, 
sol, 3 žlice olja

Nadev:

40 - 50 dag (poljubno izberemo vsaj dve 
vrsti) ocvirkov, domače klobase, pancete, 
pršuta, svinjskega mesa; žlica masti; 1 se-
sekljana čebula

Iz podanih sestavin zamešamo kvašeno 
testo in pustimo vzhajati na toplem. Med-
tem pripravimo nadev.

Na masti prepražimo najprej čebulo, da 
že začne rjaveti, potem pa dodamo pripra-
vljene ocvirke, panceto, drobno narezano 
klobaso, pršut, prepraženo, na drobno na-
rezano svinjsko meso. Običajno vzamemo 
vsaj dve sestavini (izmed naštetih pa lahko 
izbirate). Vse skupaj pražimo le še 2 - 3 
minute in odstavimo.

Dobro vzhajano testo razvaljamo na po-
mokanem prtu, enakomerno porazdelimo 
nadev in zavijemo v potico. Damo v pekač 
in pustimo še 45 minut vzhajati, nato pa 
spečemo v ogreti pečici (na 200 stopinjah 
50 - 60 minut).

"Veličastne pokrajine (gore) nas blago prisi-
lijo k temu, da se sprijaznimo z omejitvami, 
na katere bi se sicer v vsakdanjem življenju 
odzvali z jezo ali zaskrbljenostjo. Ni samo 
narava ta, ki se nam noče uklanjati. Tudi 
človeško življenje je neobvladljivo, a morda 
nas prav širina naravnih prostranstev naj-
lepše in najbolj spoštljivo opozarja na vse, 
kar nas presega. Če nekaj preživimo v njih, 
nam bodo morda pomagala lažje spreje-
ti prelomne, nedoumljive dogodke, ki nam 
grenijo življenje..."  Alain de Botton

GOLIJA Frančiška (1925)
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V hribih se ti vedno razvedri srce

O, prečudovit je slovenski planinski svet; 
kamorkoli se ozreš, povsod te poleg morja 
obkrožajo gore; narava je veličastna, mo-
gočna, je naše dragoceno bogastvo. Le ču-
vat bi jo bolj morali. Če greš v planine, mo-
raš bit dobro opremljen, kajti pot v gore je 
večkrat zelo zahtevna, naporna; naletiš na 
strme skale, stene … Tule v tišini ali med 
ljudmi, kjer navezuješ nova prijateljstva, si 
najdeš svoj notranji mir, sprostiš se.

Koliko lepih trenutkov smo s svojci preži-
vljali na dopustu v planinah, pa na eno-
dnevne izlete smo tja krenili; kot veste, 
sem o tem že nekoč pisala. Kljub vsemu 
svoj sestavek tokrat še dopolnim.

Znova ponovim, da smo na Pokljuki in dru-
gje nabirali gobe, bili smo pod samim Sne-
žnikom, na njem, na Uršlji gori, na Vodiški 

planini, na Komni … Kjer smo se usta-
vljali, tam je naša mami ob gobah največ 
nabirala borovnice, gozdne jagode, brinje, 
brusnice, šipek; oprijela se je priljubljenih 
znanih zdravilnih rastlin za čaje: kumine, 
materine dušice, hribske rese, šentjan-
ževk, rmana, pelina itd. Bolj jo je mikalo 
opazovanje narave kot samo hribolazenje, 
medtem ko smo se drugi raje v glavnem 
bolj vzpenjali po strminah ali po ravnem 
terenu gor in dol ter se na ta način razgi-
bavali. V srcih je bila vedrina, moč, radost. 
Polni smo bili optimizma.

Na Uršlji gori sem sicer tudi sama z mamo 
rada nabrala ogromno borovnic, pa goz-
dnih jagod; do vrha sva napolnili lončke. 
Kaj sem obenem na gori zraven še do-
življala? V koči, pri teti in stricu, smo z 
mnogimi turisti veselo peli. Pesem nas 
je notranje bogatila. Seznanili smo se s 
planinci iz oddajnika Plešivec, videli smo 
ohcet v skalah, naokoli pohajali, občudo-
vali smo gamse, ki so plezali po pečinah. 
Teta Mima je včasih cele noči pripravljala 
potice in sarme, da je drugi dan lažje s čim 
nahranila svoje goste. Na gori sem se zbli-
žala z novo prijateljico. S skupino deklet 
in z nekim župnikom se je sem podala. 
Kasneje so se prijateljske vezi med nama 
zmeraj bolj poglabljale. Hodila sem h kole-
gici na počitnice, v gimnazijskih letih sva si 
bili nerazdružljivi. Začeli sva si dopisovat. 
Vrstnica se je naučila brajice, vse nas je 
povabila na svojo poroko. Srečno je poro-
čena, ime ji je Irena. Je otroška zdravnica 
in živi v Murski Soboti.

Povrnem se nazaj k doživetjem s planin. 
Poročala sem vam že o vtisih s Snežni-
škega pogorja, kjer smo pogosto letovali. 
Vseeno vam tu na tem mestu dalje opi-
sujem dogodke, ki so se mi s teh počitnic 
globlje vtisnili v spomin. Lovska koča pod 
Snežnikom, skrita v divjini, v gozdu na 
Notranjskem, kamor nas je vodila pot, se 
je imenovala Šafi t. 12 kilometrov si potre-
boval, če si hotel prit do bližnjih vasi. Po 
razglednice smo se odpravljali na Mašun, 
sami smo si kuhali, na bližnji Knežak smo 
šli po vodo, deževnico, s katero smo se 
umivali. V stiku smo bili z divjadjo – udo-
mačitev polhov, rukanje jelenov, lajež sr-
njadi, srečanje z ruševcem, divjim peteli-
nom … Ni moč pozabit samega Snežnika, 
pa zaščitenih prekrasnih planik.

Proti Komni sem s svojimi domačimi ter z 
dijaki vandrala, ko sem obiskovala koprsko 
gimnazijo, na šolski izlet. Na vrhu hriba so 
me sošolci krstili, me polili z vodo.

Jelovica, Vodiška planina: med drugim so 
nas tu očarali kravji zvonci, pa ne le štru-
klji, žganci, druga hrana; nekega dne nam 
je v prijetni večji družbi prijal golaž s kotla.

Pozimi smo obiskovali Vogel. Z mamo sva 

se sankali, gazili mehak sneg – pršič, dru-
gi so se smučali. Do Krvavca smo se vozi-
li, pa poromali k znancem v vas Apno.

Sami enodnevni planinski izleti: z očetom, 
bratom, svakinjo sem se rada potepala po 
Slavniku, na Nanosu pa nismo nikdar bili. 
Do Slavnika prideš s Kozine. Proti koči te 
vodi več poti. Najzahtevnejša, daljša, po-
teka prek vasi, imenovane Prešnica, dru-
ga, krajša, te vodi od vasi Podgorje naprej. 
Dobro je bilo, če smo se zgodaj odpravljali 
na pot. Oče si je za pod zob stalno kaj pri-
skrbel, za primer nesreče. V nahrbtniku je 
nosil čaj, čokolado, pomaranče… Na vrhu, 
v Tumovi koči, pri izvrstnih oskrbnikih smo 
si naročali obed: npr. joto s klobaso, štru-
delj … Med planinci je odmevala vese-
la pesem. Nazaj grede smo se občasno 
ustavili v vasi, ki smo jo v šali imenovali 
Spodnji Slavnik, pa posegli po dobri sli-
vovki.

Ob koncu sestavka se malo zadržim pri 
zadnjem izletu v okolici Medvod na Go-
vejku. Po poti sem smela celo hodit sama 
z belo palico. Neštetokrat smo sproščeni 
prisluhnili tule šumenju bistrega potočka, 
pri kmetici Micki smo se okrepčali z mali-
co, spoznavali prelepe pave, nato pa smo 
zavili na vrh hriba, ali se spustili v dolino.

Še me mika v hribe, a zato bi morala biti 
kondicijsko bolj pripravljena kot sem sedaj. 
Če bi mi zdravje dopuščalo, bi z bratom in 
svakinjo v bodoče raziskala še kak gorenj-
ski hrib, npr. Lubnik. Ko se takole spreha-
jaš po naravi ter razmišljaš o lepih stva-
reh, se otreseš vseh skrbi. Za planinske 
pohode mi je resnično potreben pogum, 

Hribi vedno so v prvi vrsti, z željo, da so koraki nama čvrsti.
Življenje je kot pohod, hodiš se trudiš, hodiš s svojimi nogami, kam boš prišel to je 

odvisno od tebe kam stopil boš in z kakšno opremo v nahrbtnik; boš dal in nosil odvisno 
je od tebe.



Št. 58  -  September 2015 Št. 58  -  September 2015

22 23

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

korajža, dobra volja, pa pot pod noge. Vsa 
bridkost, žalost, tesnoba, splavajo nekam 
daleč proč od mene.

Nataša Mihevc

Ljuba narava, ostani prijazna nam ljudem! Ti si kruh, ki ga jemo. Ti si dom, kjer živimo. Ti 
si pljuča, s katerimi dihamo. Ti si raj, v katerem se veselimo življenja ob cvetju in pticah. 

Povežite vrhove Škofjeloškega po-
gorja s pravilno nadmorsko višino. 

Blegoš 1026 m

Lubnik 1678 m

Križna gora 1562 m

Ratitovec 1217 m

Porezen 680 m

Koprivnik 1630 m

Stari vrh 1025 m

Ermanovec 1393 m

Zamenjajte črke s številkami 
(npr. B+C=D, 2+3=5)

L + B = _______________________

S + U = _______________________

H + R = _______________________

Ž – Z =  _______________________

M – Č = _______________________

T  – J =  _______________________

Dokler stopam v pravo smer, dolžina mojih korakov pravzaprav ni pomembna. Erica 
Lawrence

Nič ne jé, le pije, 
zajedalka je, gori, 
v vodi, gozdu, drevju, raste,
tudi v ponvi zacvrči.

   (abog)

Pokljuka…

In na njenih južnih obronkih nad Bohinjem 
planina Jelje!

Moja, naša planina. Nekoč naš skriti kotiček 
nedotaknjene gorske idile, moja cvetoča 
oaza miru, tišine in nepozabnih spominov.  

Danes pa …kup ostankov podrtega stanu, 
zapuščena košenica, ki jo prerašča mlado 
smrečje! Strah me je priti blizu. Kot bi hodil 
po nepoznanem, tujem svetu. Še dve de-
setletji nazaj ni bilo tako. 

Si lahko zamislite, da vas zarana zjutraj, ko 
odpahnete vrata bajte in stopite v slepečo 
svetlobo sončnega vzhoda, na pragu priča-
ka orošena steklenica pravkar namolzenega 
mleka? Poleg nje pa kupček sveže nabranih  
jurčkov, skrbno položenih na dišeče liste 
praproti? Darilo treh sestric, ki med šolskimi 
počitnicami pasejo na planini? Si lahko pri-
čarate prizor, kako kmalu za tem že zaslišite 
pozvanjanje kravjih zvoncev črede, ki izza 
bližnjih smrek prihaja na pašo? 

Pa veselje, ko v večernem mraku sedite 
z družino pred stanom in vas obišče trop 

srnjadi, namenjene k studencu? Ali, ko 
zvečer na okno bajte neslišno priplava ra-
dovedna sova uharica, da si nas pobliže 
ogleda?

Joj, kako daleč v preteklost sem posegel! 
V dni nenavadnih bližnjih srečanj z mufl o-
ni, kanjami, kunami, hermelinom. In kje so 
še zimske radosti, ko pridejo na vrsto teka-
ške smuči in v brunarici, pod debelo sne-
žno odejo na strehi, zadiši po kuhanem 
vinu in prazničnih dobrotah? Vsakemu od 
teh bežnih utrinkov bi lahko pripisal svojo 
zgodbo.

Ampak, danes ne bom tarnal nad grozlji-
vo podobo izgubljenega raja, prav tako ne 
bom težil z opisovanjem nepozabnih doži-
vetij, shranjenih globoko v spominu. Skle-
nil sem namreč, da zapišem nekaj besed 
o čudodelni zdravilni rastlinici.

Potem, ko spomladi vzbrstijo smrekovi vr-
šički, ko bujno zacvetijo ranjak, arnika in 
gozdne jagode, ko iz vlažnih tal poženejo 
listi plahtice, ko za njo, že v visokem po-
letju, napoči čas šentjanževke, materine 
dušice, borovnic, brusnic in nabiranja bo-

hinjskega mahu, kot domačini poimenuje-
jo islandski lišaj, potem ….

Potem pa v teh dneh, ko se leto počasi že 
preveša v jesen, boječe pokuka na plano 
skromna, nežna gorska rožica ter s svoji-
mi drobnimi cvetovi pobeli pokljuške pla-
ninske pašnike in senožeti.

Smetlika! Z latinskim imenom Euphrasia.

Zakaj med vsemi omenjenimi zelišči za 
predstavitev izbiram prav smetliko, bo-
ste vprašali? Predvsem zato, ker je njena 
zdravilna moč povezana z očmi. O tem 
nazorno pričajo številna domača imena, ki 
se omenjajo v ljudskem zdravilstvu. 

Očesnica, očesnik, trava sv. Lucije, oči 
matere božje, čistak in še vrsto podobnih 
bi lahko našteli. Mnogi jo poznamo tudi iz 
pravljičnih zgodb, kjer naj bi ozdravila celo 
slepoto! No, vsekakor pa izkušnje mnogih 
uporabnikov nesporno dokazujejo da pri-

pravki iz posušene smetlike res učinkovito 
blažijo težave z vidom. Ohlajene poparke 
rastlinice poznavalci še posebej priporoča-
jo pri vnetjih očesne veznice in zlepljenih 
vekah pri splošni preutrujenosti oči, med-
tem ko vroči obkladki prevretka pomagajo 
pozdraviti tako imenovani ʺječmen ,̋ ki je 
posledica zamašenega mešička trepalnic. 
Priprava poparka je hitra in nadvse pre-
prosta: čajno žličko smetlike prelijemo s 
četrt litra vrele vode, pustimo nekaj minut, 
odcedimo in zadeva  je opravljena!

Smetlika zraste do višine dvajset centime-
trov, steblo je rahlo dlakasto in razvejano, 
njen beli cvet pa nežno rumeno obarvan in 
okrašen z značilnimi črticami vijolične bar-
ve. Če cvet smetlike močno povečamo, 
ostrmimo nad podobo prekrasne orhideje!

Toliko o živalcah in zdravilnimi rožicami na 
naši planini. O pokljuških jurčkih pa kdaj 
drugič, če ne veste, kje je »gab'rc »!

Mojmir Tozon

O zdravilni moči drobne smetlike
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ZAPOJMO PO NAŠE POMEMBNI DOGODKI

Ostani prijazna nam ljudem, ljuba narava. Phil Bosman

Oj, Triglav, moj dom

Živimo naglo. Naša vsakdanja igra se imenuje 'dajmo, dajmo'... Gore pa počivajo nad 
tem nenehno priganjajočim svetom. Reinhold Stecher

Najtoplejši mesec v merilni zgodovini 

(pregled dogodkov od junija do avgusta)

Slovenija 

Toplejšega meseca od letošnjega junija 
človeštvo ne pomni. Že na začetku junija 
so se temperature dvignile do 30 stopinj in 
še več. Morje pa se je ogrelo na 25 stopinj.

Po enem tednu so se spustile na 20 sto-
pinj. Toda 1. julija nas je spet dočakal vro-
činski val. Noči so bile najtoplejše v za-
dnjih 20- ih letih. Naslednji vročinski val pa 
je prišel v začetku avgusta, kjer so najvišje 
temperature dosegle 37 stopinj.

V sredini julija se je Slovenija zapletla v 
mednarodni škandal. Član arbitražnega 
sodišča, mednarodni sodnik Jernej Seko-
lec je o podrobnostih razgovorov obveščal 
zunanje ministrstvo. Hrvaški mediji so obja-
vili sporne pogovore, ki jih omenjeni gospod 
ne bi smel imeti. Hrvaška vlada je zaradi 
tega odstopila od arbitražnega sporazuma. 

5. junija so slavnostno odprli predor Mar-
kovec, dolg dobra 2 km. Sicer je avtoce-
stni odsek, ki povezuje obalni občini Koper 
in Izola dolg dobrih 5 km in se povezuje s 
avtocestnim križem.

27. julija nas je obiskal Ruski predsednik 
Medvedjev. Kljub embargu, ki ga je uve-
dla Evropska unija proti Rusiji, se je Ruski 
predsednik prišel poklonit ruskim žrtvam 
iz I. svetovne vojne. Slovesnost je pote-
kala pri Ruski kapelici pod Vršičem. Kot 
zanimivost naj povem, da je prišel kar z 
dvema velikima letaloma. Z njim pa je bila 
160 članska delegacija.

Pisatelj Boris Pahor, večni zagovornik za-
mejcev in pričevalec zgodovine je 27. av-
gusta praznoval 102. rojstni dan. 

Kmalu zatem, ko je Slovenija je dobila 
posebno evropsko nagrado za občutno 
zmanjšanje število mrtvih na cestah (šte-
vilo žrtev je namreč zmanjšala, kar za 60 
odstotkov), se je na avtocestnem odseku 
proti Kopru zgodila prometna nesreča v 
kateri je umrla celotna družina. Kasneje je 
v istem tednu umrlo še 5 ljudi na cestah. 

Svet

Cel mesec junij je svetovna javnost spre-
mljala dogodke v Grčiji. Grki so izrekli od-
ločen NE novim varčevalnim reformnim po-
gojem, ki jih je pripravila Evropska komisija, 
Evropska centralna banka in Mednarodni 
denarni sklad. Kljub temu, da so na refe-
rendumu izglasovali, da ne bodo sprejeli 
ukrepov, so kasneje popustili pritiskom in le 
sprejeli varčevalne ukrepe. Njihov premier 
Cipras  pa je konec avgusta odstopil. Sicer 
grški dolg znaša kar 360 milijard EUR.  

Naval beguncev v Evropo se je v teh 
poletnih mesecih stopnjeval. Ljudje beži-
jo pred vojno. Največ beguncev prihaja iz 
Sirije. Do avgusta je meje Evropske unije 
prečkalo že približno 300.000  ljudi. Hu-
manitarna kriza dobiva velike razsežnosti, 
saj je stanje podobno ali celo hujše, kot je 
bilo med drugo svetovno vojno, ko je veli-
ko ljudi iz Evrope bežalo na druge celine.

Uroška Uršič

Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan
kako me izvabljaš iz nizkih ravan
v poletni vročini na strme vrhe,
da tam si spočije v samoti srce

kjer potok izvira v skalovju hladan,
oj Triglav, moj dom, kako si krasan.

Oj Triglav, moj dom, četudi je svet
začaral s čudesi mi večkrat pogled,

tujina smehljaje kazala mi kras,
le nate sem mislil ljubeče ves čas,

o tebi sem sanjal sred' svetlih dvoran,
oj Triglav, moj dom, kako si krasan!

Oj Triglav, v spominu mi je tvoj čar,
zato pa te ljubim in bom te vsekdar

in zadnja ko ura odbila mi bo,
pod tvojim obzorjem naj spava telo,
kjer radostno ptički naznanjajo dan,
oj Triglav, moj dom, kako si krasan!

Oj, Triglav, moj dom je pesem, ki jo je rad-
gonski duhovnik, pesnik in prevajalec Matija 
Zemljič leta 1894 pod imenom »Slavin« ob-
javil v mariborskem bogoslovnem glasilu Li-
pica. Leta 1895 je to pesem odkril in uglas-
bil dovški župnik in skladatelj Jakob Aljaž. 
Pesem so v originalni zasedbi Jakob Aljaž, 
Matej Hubad, Andrej Gassner, Janez Kli-
nar in Tomaž Košir prvič izvedli 22. avgusta 
1895 ob uradnem odprtju Aljaževega stolpa
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NAGRADNA IGRA

V 57. številki smo vam zastavili vprašanje

Kateri oddelek bo prenovljen v letošnjem letu?

Izžrebanec in nagrajenec, ki je pravilno odgovoril, da je to 

oddelek Klasje, je stanovalec

ANTON ŠTREMFELJ

ČESTITAMO!



Tokrat vas sprašujemo sledeče:

Katere nove storitve, od meseca julija dalje, 
izvajamo v Centru?

Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom, 

oddate v recepciji najkasneje do

25. novembra 2015

Vabljeni k sodelovanju!

Ko sem spodaj, me skrbi, kako priti gor. Ko sem gor, se vprašujem, zakaj dol?

Poslavlja se poletje, 
bližajo se nam hladnejši dnevi in spremembe, 
ki kaj hitro lahko porušijo telesno ravnovesje.

Gibanje, zdrava prehrana, 
počitek in pozitiven pogled na svet, 

še kako vplivajo na naše

ZDRAVJE,

ki je tema prihodnje, 59. številke
časopisa Štirje letni časi

V rubrikah

KKRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE, 

MED NAMI,  PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE, 

ČISTO VSAKDANJE STVARI, 

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,

RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE, 

IZ STARE ZAKLADNICE, POMEMBNI DOGODKI 

in POGLED V PRETEKLOST

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

natasa.kalan@css-sl.si

najkasneje do 

20. novembra 2015

SKRBNO NEGUJTE SVOJA PRIJATELJSTVA!
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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.

September 2015 - 400 izvodov

www.css-sl.si

Fotografi je: Ana Bulat


