Štirje letni časi je časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
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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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več dogodki obeležiti to častitljivo obletnico delovanja našega Centra s katerimi vas
bomo sproti seznanjali.

V Centru slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka smo leto 2015 uspešno zaključili, veselo že prestopili v leto 2016,
pričakali smo že prvo ženitev ptičkov Valentinovo, nabrali prve zvončke, teloh
in trobentice, ki nam naznanjajo pomlad.
Zimski čas pa ni bil čas za počitek ampak
čas za zbiranje idej in predlogov za tekoče
leto, katere že snujemo v nove načrte in
projekte, ki nam bodo prinesli nove naloge, nove izzive predvsem pa uresničitev
naših želja, da čim bolj izboljšamo kvalitete bivanja našim stanovalcem.
V letošnjem letu bomo pristopili k prenovili oddelka Livada B v prvem nadstropju,
skušali urediti senzorne točke za slepe in
slabovidne v parku, nekaj manjših nujnih
vzdrževalnih del, pristopili bomo k novemu
računalniškemu programu evidentiranja
storitev nege in oskrbe.
Prav poseben dogodek, ki ga bomo obeležili pa je 80. obletnica delovanja Centra
slepih in slabovidnih, danes je to tudi center za starejše. Skozi leto bomo skušali z

V letošnjem letu smo zaposleni v Centru
prejeli posebno državno priznanje »bronasti znak Civilne zaščite« za požrtvovalno ravnanje ob požaru, s katerim so bila
obvarovana življenja ter prepečena velika
materialna škoda. Za izjemno požrtvovalnost so zaposleni prejeli priznanje ob
požaru v delavnicah CSS IP v preteklem
letu. S tem smo pokazali izjemen strokovni in humanitarni pristop v primeru nesreč.
Iskrene čestitke vsem zaposlenim še enkrat tudi v mojem osebnem imenu. Ponosna sem, ker sem lahko del te ekipe.
V prihodnje pa si vsi zaposleni želimo, da
bomo omogočili čim bolj prijetno in domače bivanje vsem stanovalcem, seveda pa
brez vas svojcev ter obiskovalcev naše velike družine to ni mogoče, zato vas prisrčno vabimo k našim dogodkom.

»Prenovljen si, če s čistim pogledom gledaš na ljudi in stvari, če se znaš smejati in
se veseliti čisto navadnih drobnih cvetic ob
poti svojega življenja.« Phil B.
Silva KOŠNJEK
DIREKTORICA

Želi si: oči, ki vidijo najboljše v ljudeh, srce, ki odpušča najhujše, um, ki pozabi slabo in
dušo, ki nikoli ne izgubi upanja v življenje.
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KOLEDAR DOGODKOV

21.12.
22.12.

Prireditev ob snemanju pogovorne oddaje v Burnikovi dvorani in nastop
Aleksandra Mežka
Koncert Sorških orgličarjev
Silvestrovanje za stanovalce oddelka Klasje in Livada z Suha špaga

24.12.

Božični nastop domskega pevskega zbora na negovalnih oddelkih

25.12.
26.12.
26.12.

Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Sveta maša v Burnikovi dvorani, Sveti Štefan;
Silvestrovanje za stanovalce oddelkov Mavrica, Zarja, Zimzelen in Mozaik
z ansamblom Starman
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih v mesecu decembru
Novo leto
Srečanje članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj
Koncert KUD Jakoba Aljaža iz Medvod
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih meseca januarja
Prešernov dan
Pustni torek in rajanje z Duom Frenky
Valentinovo – praznik zaljubljencev
Koncert Lovskega pevskega zbora Škofja Loka in rogistov iz Selc v
Burnikovi dvorani
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih meseca februarja
Nastop in druženje z učenci OŠ Škofja Loka - Mesto
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo
"Jamski človek in jamska ženska"
Dan žena
Zimzelene melodije s sopranistko Jolando Ravnikar in spremljevalnim
ansamblom
Gregorjevo – dan ko se ptički ženijo
Velika noč
Velikonočni ponedeljek

18.12.

29.12.
30.12.
1.1.2016
6.1.
11.1.
13.1.
4.2.
8.2.
9.2.
14.2.
22.2.
24.2.
25.2.
2.3.
8.3.
10.3.
12.3.
27.3.
28.3.

Drugi tedenski programi in animacije, ki potekajo predvsem v dopoldanskem času in jih
lahko stanovalci poljubno obiskujejo so: skupinske vaje – telovadba, vaje za spomin, pevske
vaje, knjižnica, kreativne delavnice, skupine za samopomoč, itd

Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob
nepravem času. Arthur Schopenhauer
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V mesecu decembru je RTV SLO s stanovalci Centra
snemal božično oddajo o tem, kako so praznovali
včasih.

Gost na snemanju je bil tudi Aleksander Mežek.
Nastop KUD Jakoba Aljaža v Burnikovi dvorani.

Japonec Ryuzo Fukuhara, plesalec in koreograf, se
nam je v Burnikovi dvorani predstavil z izraznim
plesom.

Spevoigra Fant išče nevesto, ki so jo pripravili Ljudski pevci s Police pri Grosupljem, je stanovalce navdušila.

Kjer seješ ljubezen, zraste veselje. William Shakespeare
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Zaposlenim Centra bronasti znak
Civilne zaščite
Obrazložitev:
Dne 22.01.2015, je v delavnicah Centra
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
– Invalidsko podjetje d.o.o., Stara Loka 31,
prišlo do požara. Požar se je razvil izredno hitro zaradi prisotnosti lahko vnetljivih
snovi. Gost črn dim se je izredno hitro razširil po celotnem objektu v vsa nadstropja.
Iz objekta se ni uspelo umakniti 27 zaposlenim, med njimi tudi invalidom. Le te so
kasneje zaradi dobre organizacije rešili
gasilci, istočasno pa je bil požar hitro in
uspešno pogašen.

Na slovesni, državni podelitvi nagrad in
priznanj ob dnevu Civilne zaščite, 1. marca
2016, je v Kongresnem centru na Brdu pri
Kranju, poveljnik Civilne zaščite, g. Srečko
Šestan, podelil CSS Škofja Loka bronasti
znak Civilne zaščite. Bronasti znak CZ je
v imenu zaposlenih Centra prevzela direktorica Silva Košnjek.
Predlog za priznanje je podal g. Andrej
Štremfelj, poveljnik gasilskega poveljstva
občine Škofja Loka.

Ključno vlogo pri oskrbi poškodovanega,
so do prihoda prve ekipe Nujne medicinske pomoči (NMP) Škofja Loka, odigrali
zaposleni, doma Centra slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka. Tam
zaposlene medicinske sestre in negovalke,
so poleg oskrbe poškodovanega, prevzemale tudi vse rešene iz zadimljenega sosednjega objekta in strokovno sodelovale
z ekipo NMP Škofja Loka. Ostali zaposleni iz doma CSS so pomagali pri gašenju
v začetni fazi, s svojimi gasilniki. Kolektiv
CSS, na čelu z direktorico go. Silvo Košnjek, je odstopil svoje prostore za oskrbo, kot tudi za okrepčilo vsem prizadetim
in gasilcem. Kolektiv je deloval strokovno
in umirjeno, kar je rezultat usposabljanj na
področju nalog Zaščite, reševanja in pomoči, v okviru njihove dejavnosti.

Najboljši dokaz modrosti je vedno dobra volja. Evripid
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Kot Poveljnik gasilskega poveljstva Občine Škofja Loka, ocenjujem njihovo delo in
prispevek k manjšanju posledic požara kot
odlično in premišljeno, ker so bila pri tem
obvarovana življenja in zdravje zaposlenih ter preprečena večja materialna škoda. Glede na to predlagam kolektiv doma
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, za prejemnika bronastega znaka
CZ, za enkratno dejanje.
Na Gorenjskem je priznanja Civilne zaščite prejelo skupno 52 posameznikov in organizacij. Zlati znak je prejel Jože Derlink,
nekdanji predsednik in poveljnik Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva
Sava ter dolgoletni predsednik Gasilske
zveze Mestne občine Kranj. Srebrni znak
je prejel dologoletni predsednik Zveze tabornikov Mestne občine Kranj, Danijel Kodrič. Še en bronasti znak pa je bil podeljen
Urošu Petriču iz Gasilske reševalne službe Kranj, ki je lanskega novembra vodil
zahtevno reševanje mladostnika s 25-metrskega dimnika v Kranju.

jasnine sonca,
v neskončni bojazni,
da bodo daljši
kot je dan.
Ljudje smo.
Mnogokrat...
...podobe krhkih vej
zlomljenih v viharju;
usločeni od razjede časa,
v sebi potemneli
od senc brezizhoda,
zaznamovani zloščenih stopinj
kalne polpreteklosti kot na silo oblečeni
v črn savan.
Vseeno kdaj,
skriti v stare zgodbe
vpletamo v sinji horizont
kose neba,
poljube zvezd,
da bi nekaj spremenili;

Rešitev
Trenutki stiske
v barvah razodetja
drobe nasmeh

nehali jokati vase
se ne sušili;
v knjigi življenja
obrnili list resničnosti
na vedro stran -

osnut v oklep bolečine,

nevarno zasidrani

ko z njimi samotno obtičimo

v rasti negotovosti časa,

na pragu obupa,

v upanju lepšamo vsakdan.

pogreznjeni v votlost

Milena Sušnik Falle

Nič v življenju nas ne razveseli bolj, kot če nas ciljajo, pa zgrešijo. Winston Churchill
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Spet je prišel med nas prelep božični čas
»Zadovoljno, srečno, zdravo« so oguljene
besede, a vendar je njih bistvo pravo, prijetno v srca se nam usede. Če preteklo
leto brez učinka ti pri delu je minilo – neuspešnost je le krinka, uporabi roke, glave
silo. Če ljubezen si izgubil ali v bedo se
zapredel – v novem letu spet boš ljubil,
po denarju še boš bredel. Če te zdravje
je izdalo, novo leto spet ga vrne. Sunka
potrebuješ malo, pa se stanje spet obrne.
(neznani avtor)
November je običajno zame in najbrž še
za koga drugega tudi, najbolj žalosten,
turoben, psihično naporen mesec v letu,
pa ne le zaradi prvo novembrskega dneva
spominov na naše rajne sorodnike. Dnevi
so vse krajši, mraz je pogosto vse hujši, listopad s svojo pusto, deževno in že precej
obledelo naravo mnogokrat zgleda prav
moreče. Ponavadi težko čakam, da prvi
decembrski dnevi prinesejo prihod Miklavža z obdarovanjem in zatem še prijetno,
navdihujoče predpraznično vzdušje, ki se
po koledarskem preskoku v zimo zaključi
z lepim, čustveno toplim ter veselim praznovanjem božiča in novega leta. V januarju pa se dnevi že pričnejo spet daljšati
in z njimi rasti nezadržno upanje, da bo
pomlad kmalu prišla.
Lani je bilo novembrsko vzdušje bistveno
drugačno, saj je topla, barvita in spokojna
jesen razprostrla svoja krila še v prve dni
januarja, če izvzamem kratko ʺnižinskoʺ
sneženje v začetku tretje triade listopada.
Najini sprehodi v obsegu domače okolice

so se kljub koledarski zimi veselo nadaljevali, kar naju je izjemno radostilo ter nama
vlivalo še več notranjih moči, dobrega počutja in optimizma, predvsem pa krepke
odpornosti proti različnim virusom. Po pogovoru z drugimi vem, da v tem občutenju
veselja in prijetnega zadovoljstva nisva
bila edina. Nič nimam proti snegu, če so
poti in pločniki primerno očiščeni. Velikokrat nam ʺvozičkarjemʺ, a tudi vsem drugim bolj ali manj gibalno oviranim ljudem,
v zimskem času, bogatim s snegom, pri
gibanju zunaj predstavljajo težave slabo
očiščene ali poledenele poti in manjši ali
večji kupi spluženega snega ob robu ceste, na klančinah pločnikov, prehodih itd.
Novembra je bila tudi selitev stanovalcev
oddelka Klasje B v njihove ʺstareʺ, a povsem prenovljene sobe, o čemer smo pisali
že v predhodni številki biltena.
Kot rečeno, prvi decembrski dobri mož,
vsepovsod poznani Miklavž s svojim
spremstvom tudi lani ni zgrešil našega
Doma (uradno CSS). Obiskal nas je dan
pred njegovim godom, nepokretne stanovalce po sobah, ostale v Burnikovi dvorani. Pred njim in prijaznimi angelci so v
dvorano pritekli strašljivi parkeljni s svojim zloglasnim vodnikom Luciferjem, ki je
s svojo piščalko tako predirno piskal, da
smo si vsi, kot po ukazu, brž zatisnili ušesa. Malo so porožljali z verigami, ponagajali navihanim stanovalcem in zaposlenim
ter pobožali najbolj prijazne. Naša ušesa
so se napela ob Miklavževih naukih in do-

Veselje bo tvoja večerja, če si koristno preživel dan. Tom Kempinski

8

MED NAMI
brih željah, ki nam jih je položil v srce, v
silni želji, da se, čim bolj zdravi, čili, krepki,
znova snidemo ob letu osorej. Ker pa smo
bili preteklo leto bolj ali manj pridni, potrpežljivi, dobrosrčni, nas je skromno obdaril.
Dragocenost darila ni v njegovi velikosti ali
čim višji ceni, pač pa po veličini, iskrenosti
ter sočutju darovalčevega srca.
»Poglej, poglej, kaj pa tukaj delajo naše
vztrajne, spretne stanovalke?« Nekaj dni
kasneje me je namreč pot zanesla v prostor delovne terapije, kjer sta se dve mizi
šibili pod velikim številom škatel z ročno
izdelanimi prazničnimi voščilnicami (bilo
jih je več kot za tri stotnije), a naše ustvarjalke so na vso moč hitele z zadnjimi podrobnostmi in popravki. Res neverjetno, le
od kod in kje naši delovni terapevtki črpata
vse te zanimive ideje? Vsako jesen uspeta
s svojimi pomočnicami (stanovalke Nežka,
Ana, Marica, Veronika, …) oblikovati, narisati in izdelati zelo lepe, pravljično domiselne, natančno izrezane, pobarvane ter
izpopolnjene voščilnice za stanovalce in
poslovne partnerje CSS.
V tednu pred božičnimi prazniki, natančneje na dan zimskega solsticija so nas
obiskali Sorški orgličarji, tokrat prvič v

njihovi glasbeni karieri, ki bo kmalu zaokrožila peto leto. Zaprmej težko bi vnaprej
rekla, ali prihajajo iz Sore ali iz Sorice. Pa
so bili čisto zares iz Sore pri Medvodah.
Predstavilo se nam je sedem orgličarjev in
njihov umetniški vodja Damir Fajfar, ki jih
je pri nekaj pesmih tudi spremljal s klarinetom in saksofonom. Povedali so, da se na
orglice ne igra, pač pa piha. Orglice so v
osnovi diatonično glasbilo. Zato so, kakor
pri nas, tudi drugje po svetu znane predvsem kot ljudsko glasbilo, kjer je ljudska
glasba v osnovi pretežno diatonična. Zaigrali so kar nekaj poznanih skladb, med
drugimi tudi Ropretove Orglice, Marjanino Poletno noč, Slakovo Ne prižigaj luči,
narodni Gor čez izaro in Rastejo v strmi
gori ter še mnogo drugih všečnih za uho
in dušo. Na koncu mi pa moj firbec ni dal
miru: »Zakaj ste se pa igralci pred posameznimi skladbami prestavljali iz ene na
drugo stran? Iz golega dolgčasa najbrž
ne, kajne?« Sem brž dobila odgovor, da
zato, da ne igrajo vsi vedno le melodije in
drugi samo spremljavo, ampak imajo vsi
možnost pokazati svoj pravi talent. Pa še
to so dodali, da je razlika v starosti med
njihovo najmlajšo in najstarejšo orgličarko
ali igralko na ustno harmoniko kar za celega Abrahama. A pri njihovem virtuoznem,
dinamičnem igranju tega ni bilo opaziti.
Par dni nas je ločilo do božiča in novega
leta, ko se je na oglasnih deskah pojavilo
prvo vabilo za novoletno zabavo v glavni
jedilnici in sicer za oddelke Livada A in
B ter za Klasje A in B. Če bi v torek, 22.
decembra prišli v jedilnico vsi povabljeni,
bi jih bilo za ducat desetnij, kar je blizu 2

Žalost lahko poskrbi sama zase, toda da razumeš pravo vrednost veselja, moraš imeti
koga, s komer si ga deliš. Mark Twain
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desetniji več kot je polovica vseh stanovalcev v Domu. Za njihovo veselo, plešoče in
smejoče razpoloženje je skrbela skupina
Suha špaga. Kako pomenljivo ime za ta
čas, ko je pri večini Slovencev bolj suha
in kratka »špag'ca«, ki veže v finančnem,
lahko tudi duhovnem smislu dva konca
enega meseca. Moderatorka večera je
bila delovna terapevtka Romana.

dobili od naših prijateljev, znancev, sosednih SVZ, poslovnih partnerjev in drugih.
Jedli smo več kot odlično, pili še z večjim
užitkom, najbolj zagreti za ples so pa itak
skoz' po podu ʺdrsalʺ, da sem se resnično
bala, da ga bodo čist' ʺznucalʺ. Tile naši,
ne več rosno mladi stanovalci so neverjetno spretni plesalci in plesalke, tako da
mene zmeraj znova čisto prevzamejo, ko
jih gledam. Kar v trans padem. Potem me
pa Ivek pocuka za roko in reče: »Zbudi se,
zbudi, deklica moja!« Prvi gostje so zagotovo že trdno, globoko spali, ko so zadnji
neugnanci še kar naprej trmasto vztrajno
plesali. A tudi vsega najboljšega je enkrat
konec, zato smo se tudi mi razšli prijetno,
precej utrujeno, a zelo hvaležno razpoloženi. Bog lonaj vsem za tako »fejst« praznovanje!

Naslednji torek, 29. 12. 2015, smo prišli
na svoj zanesljivo »odštekan novoletni račun« tudi vsi ostali stanovalci Doma, ko
nas je s prijetnimi, enkrat s hitrimi, drugič
s počasnimi, tretjič s poskočnimi, četrtič
z umirjenimi, petič z drznimi, šestič z zasanjanimi, sedmič z goreče zaljubljenimi,
osmič z nagajivimi, devetič s hip hop ter
še bogve s kakšnimi plesnimi ritmi spodbujal k živahnemu vrtenju v vseh smereh
ansambel Starman. Po vsakem venčku
približn' devetih melodij (dve gor ali dol) je
sledila kratka pavza, da so si stanovalci in
godci mal' dušo privezal in se oddahnili. Pa
da je naša terapevtka Denis, uradna povezovalka programa, prišla do besede. Če ni
imela kaj drugega bolj ali manj smešnega
za (na)povedati, je pa prebrala katero izmed številnih prazničnih voščil, ki smo jih

Najbolj neugnani stanovalci Doma smo
potem tudi čisto zares silvestrovali v dnevni sobi oddelka Zimzelen. Kako prijetno
družabno razpoloženje lahko prebiva med
nami, če smo stanovalci pripravljeni vsaj
za par uric pozabiti na svoje bolečine, težave in druge neprijetne stvari. Mmm, pa
kako dobro kuhano vince smo pili, ki nam
ga je pripravila sostanovalka Ani. Že zavoljo njega se je splačalo malo dlje ostati
pokonci. Naš Marko je rade volje poskrbel
za bolj živahno, spodbudno vzdušje. Raztegnil je svoj meh in že se je začela prava
veselica, na kateri ni smela manjkati Golica. Malo smo zaplesali, malo počebljali
in malo zapeli pa je bila ura že skoraj ena
čez polnoč, ko smo veselemu praznovanju slovo dali. Ob polnoči smo si seveda
živahno nazdravili in uživali ob pogledu na

Bodi vedre narave. Bernard M. Baruch
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manjši ognjemet v sosednjem naselju.
Potem nas je pa brž po praznikih obiskala
nič kaj prijazna in priljudna trebušna viroza, ki je povsem zaustavila vse domske
skupinske aktivnosti. A ker hudo ne more
trajati večno, se je tudi ta nič kaj zabavna
nadloga po dobrih treh tednih le poslovila
od nas. Da smo bili le vsi zdravi za pusta,
ki vso žalost, skrb, bolečino vsaj za kratek
čas pohrusta.

"Če ima ob pustu sonce moč, mrzla bo velika noč."
Tako kot se za ta veseli, šaljivi, norčavi čas
spodobi, se je tudi tokrat Burnikova dvorana za par ur spremenila v prostor živahnega rajanja množice najrazličnejših mask.
Imeli smo več kot odlične maskerke: Romano, Marjano, pripravnico Tanjo in kratek čas tudi Denis, ki so nas vse oblekle in
namazale z barvami po dolgem in počez.
Še tisti, ki se niso nameravali vsaj za kratek čas preleviti v dražestno, zapeljivo fino
damo, v visokostno, malo prevzetno kraljico, v odločnega indijanskega poglavarja,

v silno močno Piko Nogavičko, ki je zavoljo svoje gromozansko hude brzine pozabila svojega konja v domači dnevni sobi,
v šaljivega, nerodnega klovna, v divjega,
neustrašnega gusarja, v prekrasno simpatično Sneguljčico, v ljubkega, poskočnega
palčka, v nagajivega, razvajenega dojenčka, v zasanjano barsko lepotico, v strašno
grozečega medveda, v tolovajsko pretkanega zapornika, itd., so se ob igrivem,

spodbudnem pogledu vrlih maskerk premislili. Tudi jaz sem bila med cincajočimi
neodločneži: »Bi, ne bi? Kaj bi pravzaprav
rada bila, v kaj bi se spreobrnila?« Marjana
mi je namignila, da bi lahko bila hudičevka.
»Brrr!« Priznam, da me je ob tej ideji sprva
kar malo zmrazilo, potem sem pa njenemu
predlogu pritrdila. Kaj hitro sem se vživela
v svojo novo vlogo. Ivan bi rekel, da sem
pokazala svoj pravi obraz. Saj zato se mi
je pa raje kar skril, ker se je bal, da bo kakšno dodatno nagrado z mojimi trirogeljnimi vilami po zadnji plati dobil. Sem jih, še
posebej za to priložnost, pošteno zbrusila
in priostrila. Bila sem res prava, že na prvi

Če želiš nekomu povedati nekaj lepega, naredi to takoj. Ne čakaj na jutri, lahko postane
prepozno.
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pogled grozna, a v srcu zelo dobrodušna,
nagajiva in odločno premalo zlobna pripadnica tapravih peklenščkov. Seveda brez
muzike tudi tokrat ni šlo.
Duo Frenky (Frenk in Brane) znata res
poskrbeti za odlično, fejst smešno in poskočno zabavo. Če skačeš preveč in premočno, si v hudi nevarnosti, da boš izgubil
celo svojo glavo. Kot vsako leto so nas tudi
letos prišle iz sosednjega vrtca Sončni žarek obiskat vse mične kraljične, kapricasto
občutljive princeske, pokončno hodeče,
ohole fine gospe, prijazen, igriv mucek,
malo prestrašena miška, velika, na prvi
in zadnji pogled zelo privlačna mušnica,
izredno zajeten, malce štorast Spuži Kvadratnik, indijanska princesa, neuklonljivo
pogumne želve Ninje ter cela vrsta vseh
sort zloglasnih, a med otroci izredno priljubljenih junakov iz risank in pravljic. Njihovega prijaznega prihoda in prikupnega ter
malce sramežljivega nastopa smo vedno
najbolj veseli. Kljub hudi gneči v dvorani so
te male maškare vseeno uspele ob Frenky-jevi spremljavi tudi zaplesati in zapeti.
A se še spomnite v kaj so se lani preoblekle nekatere naše delavke? Prosim,
brž napnite možganske celice in osvobodite možganske vijuge! V dojenčke! Tako
je bilo lani v našem Domu kar naenkrat
za dobro vrtčevsko skupino več razvajenih, porednih, a zelo prisrčnih malčkov. V
kaj so se pa letos spremenili? V prijazne,
drobne, dobrovoljne pikapolonice, ki so
zavzele ves travnik rožic, bližnji zelenjavni vrt in sosedov nasad zelja. Ampak to
le v domišljiji. Seveda, pikapolonice nam
prinašajo srečo in blagostanje, ker pojedo

MED NAMI

vse nesramne listne uši, ki bi rade uničile ves človeški pridelek hrane. Tudi naše
srčno dobre, prijazne pikapolonice se trudijo dan za dnem med nami stanovalci ter
zaposlenimi ustvarjati prijetno, ljubečo,
zaupno, spoštljivo in potrpežljivo ozračje.
Hvala jim! A ta dan sem med pustnimi
primerki pogrešala »pikapolončnike«. Ne
vem na katerem travniku so reševali zelenje pred uničenjem. Morda me bo kdo
od bralcev vprašal, kako vem, da ni bilo
med njimi nobenega moškega. Sem jim
mar krilca privzdigovala in tja spodaj kukala? Resnično poznam malo moških, ki
bi se ʺspreobrniliʺ v pikapolonico, četudi le
za par ur. Kar nekaj živali v slovenskem
jeziku namreč nima moške oblike. O, ja, v
krvoločna, napadalna puma ali hitra, dolgonoga žirafa, ti dve bi se že našli med
ʺmoškimiʺ maškarami. A počakajmo do
naslednjič. Morda se bo takrat našel pogumnež, ki ne bo podlegel stereotipom.
Zaključila bom z zanimivim pregovorom:
»Da bo debela repa in korenje, mora biti
na pustni dan norenje.«
Alenka Oblakovič

Socialna služba CSS - URADNE URE
za zunanje stranke po predhodnem
dogovoru:
Pon: 13.00 - 15.00
Sre: 10.00 - 15.00
Pet: 11.00 - 13.00

Komur ne poje duša, si mora navijati gramofonske plošče. Če srce ne premore pristnega
smeha, je potrebno veseljačenje. Tako je življenje večni pust: beg pred svojo praznoto.
Franc Sodja
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Bodimo hvaležni za lepe trenutke
imamo srečanje starejših občanov, ki ga
organizira RK Stara Loka-Podlubnik, pa
tudi ob Materinskem dnevu. Res so prijatelji, na katere se lahko obrnemo.

Hitro je minilo pol leta, odkar je Tine v
Centru. Poleg tega, da je v domačem kraju, vem, da je tudi v dobri oskrbi, saj zanj
skrbi dobro in pridno osebje na oddelku.
Delovne terapevtke in fizioterapevtke se
trudijo, da bi ga čim bolj usposobile in mu
izboljšale gibalne zmogljivosti. Kako sem
bila ganjena, ko sem videla, da s pomočjo
terapevtke že dela korake. In tudi vem, da
je vsak korak tudi uspeh.
Moram povedati, da marsikaj lepega tudi
jaz doživim tukaj. Ne morem mimo silvestrovanja, ki ga vsako leto priredijo za stanovalce. Za veselo razpoloženje skrbi Ansambel Starman. Ker sva s Tinetom včasih
že zapela z njimi, nama je Janez, vodja
ansambla rekel, da bova na silvestrovanju
midva njihova »častna gosta« in, da bova
zapela. Veliko smeha je bilo že včasih, ko
je Janez napovedoval, da žena Bernarda,
ki je pevka v ansamblu, ne more zapeti
pesem Ko psi zalajajo, ker je doma iz Poljanske doline in tam izgovarjajo Ko posi
zalajajo. Midva pa sva bila tudi vesela, ker
niso pozabili na stare prijatelje. Sicer pa
se Ansambel Starman rad odzove, kadar

In tako sva prišla na silvestrovanje v lepo
pripravljeno jedilnico za svečani večer. Že
na začetku večera je prisotne pozdravil
župan Ločanov Miha Ješe, ki s svojo prijaznostjo pogreje srca vseh, ki jih ogovori. Pa prijaznost in preprostost direktorice
Centra Silve Košnjek, ki ima tudi za vsakega prijazno besedo. Ansambel je skrbel za dobro razpoloženje in ples, delovna
terapevtka Denis je neumorno skrbela za
veselo razpoloženje. Osebje kuhinje pa
je skrbelo za pogostitev. Zapela sva tudi
midva s Tinetom in Jankom, s katerim se
kar dobro ujemamo glasovno in je tretji
član Tria Center.
Janez Tavčar, vodja ansambla in Simon
Kumer, član ansambla, sta dobro odigrala
prihod Dedka Mraza in obdarila oskrbovance. Dočakali smo tudi skoraj pravi silvestrski večer z odštevanjem do polnoči in
nazdravili s šampanjcem pričetek novega
leta. Res lepo doživetje.
Kar hitro so minili dnevi od novega leta in
je že prišel pustni čas, na pustni torek je
bilo pustovanje. Osebje je poskrbelo, da
so bili tudi stanovalci napravljeni v zelo
zanimive maske. Tudi plesalo in pelo se
je. Prisrčno so nas razveselile maškarce
iz vrtca, s katerimi smo veselo zapeli. Tudi
krofov in dobrega čaja ni manjkalo.

Če mi je usojeno, da se bom plazil, bom to počel z veseljem; če mi je usojeno, da bom letel,
bom živahno letal; toda dokler se lahko izognem, ne bom nikoli nesrečen. Sydney Smith
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Prazniki

Solze ganjenosti

Prazniki so nekaj najlepšega v mojem
življenju.
Stalno me osrečujejo,
z blagodejnim mirom me napolnjujejo,
so polni pričakovanj,
to je čas obdarovanj.
Vsa družina se zbere v varnem
domačem okolju,
vesela pesem se povsod razlega,
mize so s slastnimi dobrotami
obložene,

Tineta rada obiskujem. Posebno živahno
je takrat, ko skupaj z Vinkom navijamo na
naše »Orle«. Obisk ob četrtkih pa odpade,
ker je takrat rezervirano za mojo sestro
Marinko. Ona namreč v domu že dosti let
obiskuje znanke in to točno na določen
dan in uro. Sedaj pa je temu urniku dodala
tudi Tineta in takrat jaz odpadem.
Kot sem že v naslovu zapisala, da je treba
trenutke veselja sprejemati s hvaležnostjo.
In končala bi z besedilom letošnje nagrajene popevke, ki se me je globoko dotaknila:

nikjer se ne sliši besede grobe nobene.
Kljub vsemu se sprašujem,
zakaj po svetu vladajo pretepi,
nasilje, vojne, nemir,
zakaj se med ljudstvi sproža prepir,
bodimo si vendar prijatelji, kajti v slogi
je moč,
vsa žalost naj odplava od nas proč.

Nataša Mihevc

Vsi ljudje hitimo, kot da se nič ne poznamo, radi imeli bi prav vse, kar poznamo, a prazni nas vse to, kar imamo.
Le kdo ve, kaj je življenje – sreča, ki
vzdrži trpljenje – drug drugega v oči
poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo!

Ko nežna, znana melodija zarosi pogled,
ko božajoča pesem izvabi drobno solzo
na obličje človeka in skrita čustva privrejo na dan ter čustva ganjenosti preplavijo navzoče v dvorani, poslanstvo glasbe
seže do popolnosti.
In prav takšno, vzajemno osrečujočo vez
smo začutili ob gostovanju gospe Jolande Ravnikar ter njenih prijateljev na marčevskem koncertu, ko smo do zadnjega
kotička napolnili avditorij.
Iz slovenske prestolnice so pripotovali s
svojimi inštrumenti, ubranimi glasovi in
nesebično pripravljenostjo, da nas v urici
sproščenega druženja popeljejo v objem
zimzelenih melodij. V čarobni svet nepozabnih spominov na čase, ko so se rojevale, nas spremljale skozi otroštvo, mladost
ter zrela leta in se tudi malo postarale,
skupaj z nami. Pa vendar ostale za večno
mlade!

Skupino gostujočih glasbenikov, ki jih je
okrog sebe zbrala gospa Jolanda, sestavlja tudi več manjših zasedb, ki so se nam
tudi samostojno predstavile. Program recitala zimzelenih melodij je bil temu primerno pester, skrbno izbran, vsekakor pa
pripravljen z ljubeznijo in napolnjen z neizmerno energijo, ki jo premore le glasba.
Podarjena od srca do srca! Kot trdna prijateljska vez, ki združuje dobre ljudi.
Mojmir Tozon

Jožica Kovič
Prijateljstvo je podobno vetriču. Ne moreš ga obdržati. Pride in gre. Vselej pa veš, da
vedno vrne se.
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Če me ne poznate, me ne obsojajte. Nikoli vas nisem prosila/a, da me morate imeti radi.
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ČISTO VSAKDANJE STVARI

BILI SO MED NAMI

Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
VEHOVEC Stanislav (1924)

BOHINC Silvestra (1931)

ERŽEN Jožica (1928)

ŠUBIC Stanislava (1931)

POTOČNIK Ivanka (1925)

TAHIROVIČ Marija (1924)

GASER Viktorija (1927)

VIDGOJ Slavka (1924)

THALER Jože (1943)

PAVIČEVIČ Marija (1923)

VLAJ Hermina (1940)

BERNIK Pavla (1934)

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






Dobro jutro, dober dan,
naj bo s soncem obsijan.
Temne misli pojdite stran,
sonce drago, pridi že na plan.
Naj te boža in razvaja,
da se duša ti odtaja.
Naj ti sreča gre naproti
in zle sile zmoti.
Zbežijo naj tegobe in
odidejo naj zlobe.
Naj bo sončno dober dan,
od jutra do večera široko nasmejan.

Vera v radost je skorajda isto kot radost sama. William Shakespeare
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Popolno presenečenje
Nismo v mestu, na podeželju živimo. Hiša
stoji sredi urejene zelenice. Na zelenici je
več gred z rožami in okrasnimi grmi. Vsak
pravi, da je lepo. Vse to pa polepšajo na
okenskih policah še cvetlični zaboji z rožami. Tudi na verandi.
Tu pa se je vse začelo. Veranda je obraščena z bršljanom. Okna so na višini
enega metra in pol. Ko so rože v koritih
najlepše cvetele in se je poletje začelo poslavljati, se je začela razvijati nerazložljiva
uganka.
Vsako jutro so bili v zabojih skopani rovi
s premerom 5 cm. Na koncu zaboja pa je
bila velika krtina. Z robom je dosegla tudi
okensko polico. Prav tako je bilo, kot nekje
na vrtu, ko si krt na novo pripravlja svoje
domovanje. Ampak razmišljala sem, da je
to nemogoče delo krta, saj s svojimi lopatastimi tačkami ne more preplezati takšne
višine. In še to: krt nikoli ne živi nad zemljo.

Ko sem vsako jutro na novo popravljala
zemljo v zabojčkih,sem si zelo želela, da
bi vedela kdo mi razkopava med rožami.
Nisem in nisem našla odgovora na svoja
vprašanja, dokler nisem opazila neko jutro, da je še nekdo v koritu in razkopava
zemljo. Ko sem premaknila korito, je bilo
moje presenečenje popolno: iz luknje je
pogledal gobček sive poljske miške, naslednji hip pa je že zginila v bršljanu
Takoj sem odnesla zaboje na vrt in vse
skupaj stresla na gredo. Tu je bilo šele
presenečenje popolno: v vsakem zaboju
je bilo na dnu zakopanih več pesti lešnikov. Kje je našla miška lešnike, se nisem
spraševala, saj so pri nas lešniki nasajeni
ob živi meji. A nevede in nehote sem tako
miški uničila zalogo za zimo. Pa naj še kdo
reče, da življenje ni polno ugank in presenečenj.
Marija Ana Petek

Pretvorite številke v črke, da dobite besedo (npr. 13, 22, 4 = LUČ)
12, 22, 18, 6, 15, 21

		

17, 16, 14, 13, 1, 5

		

17, 16, 17, 12, 10

		

6, 15, 1, 12, 16, 15, 16, 4, 11, 6
17, 21, 10, 3, 6

			

17, 10, 18, 9, 1, 15, 11, 6
17, 16, 6, 24, 10, 11, 1

		

Tisti, ki se vdaja radosti, vzvišeno življenje uničuje; tisti pa, ki sprejme radost, ko prileti,
živi v zori večnosti. William Blake
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ZAPOJMO PO NAŠE

POMEMBNI DOGODKI

Iz otroških oči vedno sije sreča

Orli razveseljujejo

vitev naše abecede od A do Ž pa nazaj,
ki je bila razvrščena v spored, hkrati neko
pesem o žabji abecedi Josipa Stritarja.
Posrečena je lahkotna pesmica, saj male
žabe v mlaki svojemu učitelju žabcu krakcu, ki po tabli riše s kredo, priporočajo, naj
ob zapisu abecede uporabi le črko ž. Ja,
žabe, ž. Žabice veselo zakvakajo.

V tem prispevku vam opišem, kaj smo ob
koncu februarja doživeli, v Burnikovi dvorani, mnogi stanovalci Centra. Pred kosilom so prispeli do nas tretješolci iz OŠ
Škofja Loka – Mesto. S svojo prikupno
igrivostjo, z igrivim napovedovanjem posameznih točk programa, z živahnimi plesnimi ritmi, so nas otroci resnično spravljali v dobro voljo. Ob enem so nam igrali na
inštrumente. Med nami se je lepo uveljavila folklorna skupina šole.
Najprej so bili učenci nekoliko plahi, tihi,
potem so se razživeli. Po dvorani se je
dolgo otroški vrišč razlegal, smeh. Nek
fantič nam je korajžno v šali povedal, da
je France Prešeren. Še sama sem se zelo
nasmehnila.
Tretješolci so nas v slikoviti recitaciji spomnili na našega največjega slovenskega
pesnika, na njegovo neuslišano ljubezen
do Julije, ki ga seveda, kot vemo, ni marala, govorili so nam o njegovih pesmih. V
nadaljevanju programa smo še kaj slišali,
prisluhnili smo klavirju, klarinetu, harmoniki, poskočni so bili plesi. Omenila bi obno-

Zelo počasi vendar prepričljivo je na harmoniki zazvenela Slakova viža o čebelarju. Posebej sta se na klavirju izkazala
mlada pianistka Mojca, pa Matic. Zvoki
našega klavirja so me pomirjali, božali so
me mehko. Matic nam je zaigral zapletenejšo skladbo v modernem stilu, z barvito
akordiko, Mojca temperamenten valček.
Po sproščenem nastopu so šolarji med
nami poskrbeli za svojevrstno presenečenje. Izročili so nam kartice z drobnimi,
poučnimi, modrimi mislimi, kjer je nekaj
pisalo o smehu. O tem, kako smeh koristi našemu zdravju, nas pomlajuje, daljša
nam življenje.
Razšli smo se radostni, napolnjeni z energijo. Prisrčna hvala obema mentoricama:
učiteljici Nini Talar ter voditeljici plesne
skupine Špeli Oblak za vso skrb, požrtvovalnost, trud z mladino. Spet se je pokazalo, da svet trdno stoji na mladih. Dokler
bo tako, bomo starejši skupaj z mladimi
stalno živeli v prijateljstvu, bratstvu, medsebojnem razumevanju, spoštovanju in
sožitju.

Radost ni v rečeh, temveč v nas. Richard Wagner
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Nataša Mihevc

Pregled dogodkov od decembra 2015 pa do marca 2016
SLOVENIJA
Tokrat bi začela z najboljšimi novicami –
razveseljevali so nas slovenski športniki. Med njimi prednjači Peter Prevc, ki je
letos že 15-krat zmagal in stopil na zmagovalne stopničke. Verjamem, da jih bo
še več. Tako je letos Peter prvi Slovenski
smučarski skakalec, ki je zmagal na Novoletni turneji. Dosegel je sanjsko število točk
pred konkurenti in dobil Veliki kristalni globus v smučarskih skokih ter Mali kristalni
globus v poletih. Ob tem ne smemo pozabiti na vse ostale skakalce, ki so bili prav
tako odlični (z mlajšim bratom Domnom
sta npr. skupaj stala na stopničkah v Saporu na Japonskem). In zaključek sezone
v Planici je bil nedvomno pravi praznik!
Tudi naše punce skakalke so se letos
odlično odrezale. Maja Vtič je bila 3. v skupni razvrstitvi Svetovnega pokala za ženske. Ne smemo pa pozabiti na Boštjana
Klineta in njegovo 2. mesto v superveleslalomu, čez lužo v Ameriki pa gre našim
športnikom odlično. Anže Kopitar zmaguje
na ledu v hokeju, Gorana Dragiča pa ne
morejo prehvaliti v košarki. Izvrstni so in
lahko smo resnično ponosni!
Medtem, ko smo se pripravljali na božično-novoletne praznike, so v decembru na
naši severni meji pospešeno nadaljevali gradnjo 670 km dolge žičnate ograje
vzdolž celotne meje. Naša vlada se je za

ožičenje meje odločila zaradi vse večjega
števila beguncev. Kljub temu, da je bila večina lokalnega prebivalstva proti taki ograji
oz. tehničnim oviram, kakor sedaj pravijo
na pristojnem ministrstvu. Ali je taka odločitev pravilna, bo najbrž pokazala zgodovina.
Ob koncu leta je prekipelo tudi policistom. Zaradi nizkih plač, slabe delovne
opreme ter slabih delovnih pogojev, so se
odločili za stavko. Zbrali pa so se tudi na
protestnem shodu v Ljubljani. Stavka še
do danes ni preklicana, kljub temu, da so
se predstavniki policije večkrat pogajali s
predstavniki vlade.
17. decembra pa so iz Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sporočili, da bo leta 2016 izredno uskladitev
(beri povišanje) pokojnin za 0.7 odstotka,
v letu 2017 pa za 1.7 odstotka. Malo, pa
vendarle nekaj!
20. decembra pa je bil v Sloveniji referendum o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih. Novelo zakona je predlagala
vladajoča koalicija. Nasprotniki te novele so predlagali referendum, s katerim so
dosegli da je zakon zavrnjen. Sicer se je
referenduma udeležilo 37 odstotka vseh
volivcev.
Začetek meseca januarja so iz hrvaške
vlade sporočili, da ne bodo več sodelovali v arbitražnem postopku o določitvi

Je res malenkost to, da si se veselil sonca, da si užival v pomladni svetlobi, da si ljubil,
da si mislil, da si storil? Matthew Arnold
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meje. Spor je nastal, ko je hrvaška nezakonito prisluškovala pogovoru našega
arbitra (sodnika) ter naše predstavnice
pri Mednarodnemu sodišču. V pogovoru
sta naša predstavnika pogovarjala o tem,
kako doseči, da bi bil sporazum ugodnejši
za Slovenijo.
Sicer pa je od jeseni pa preko cele zime je
v Slovenijo vstopilo nekaj več,kot 422.000
beguncev (podatek je za konec januarja).
Od tega je 45 odstotkov Sircev, žensk je
bilo 51 odstotkov, moških pa 49 odstotkov.
V te odstotke so všteti tudi otroci. Glede na
vse, se je vlada odločila, da bo po zgledu
Avstrije zaostrila režim na meji. Prebežniki so sedaj podvrženi podrobnejšim pregledom. Poleg tega pa bodo sprejemali le
tiste, ki so resnično iz vojnega območja
(državljani Sirije, Iraka in Afganistana) in
tiste, ki bodo zaprosili za azil v Avstriji ali
Nemčiji. Za azil oziroma mednarodno zaščito je v Sloveniji zaprosilo le 158 oseb.
Vsi ostali so odšli naprej.
Sicer pa je letos po celem svetu zaradi vojn in nasilja zapustilo svoje domove
preko 60 milijonov ljudi. Toliko razseljenih
oseb v vsej zgodovini človeštva še ni bilo.
To pomeni, da je na begu vsak 122 zemljan. Toliko o beguncih! O tem kako pa
se Slovenci prepiramo o tem, in kako smo
se razdelili na dva tabora – eni so za begunce, drugi so proti beguncem, pa ne bi
preveč pisala, ker ni lepo, da se tako prepiramo med sabo.
S 1. Januarjem so bile v Sloveniji uvedene davčne blagajne. To pomeni, da moramo za vsako storitev ali kupljeno blago

dobiti račun, ki večinoma tisti trenutek, ko
je napisan, gre preko elektronske pošte na
Davčno upravo.
30. januarja pa je na Primorski cesti prišlo
do verižnega trčenja, v katerem je bilo
udeleženih 70 vozil ter 120 ljudi. 4 osebe
pa so pri tem umrle. Vzrok nesreče je bila
prevelika hitrost in zelo gosta megla. To je
največja množična nesreča doslej v Sloveniji.
V Škofji Loki pa so po odprtju obvoznice
umirili hitrost na Spodnjem trgu. Tako je
sedaj hitrost omejena na 30 km/h.
V Žireh je na začetku februarja prišla vest,
da bodo v Alpini odpuščali ter selili proizvodnjo v tujino. Ker gre za eno izmed še
redkih uveljavljenih slovenskih znamk, je
razočaranje in gnev v Žireh še toliko večji.

SVET IN EVROPA
18. decembra je Generalna skupščina
Združenih narodov razglasila Svetovni
dan migrantov, zaradi njihovega naraščajočega števila. Samo v Evropo je prišlo
že več kot milijon prebežnikov. Poleg tega
pa je na tej poti v Evropo umrlo že 36.000
ljudi, ali pa so pogrešani, med njimi tudi
veliko otrok. Velika večina teh ljudi po tihotapskih poteh pripluje iz Turčije v Grčijo.
a30. januarja so se v Ženevi v Švici začeli pogovori za končanje sirske vojne. Cilj
je končati državljansko vojno v Siriji. Ob
tem moram omeniti, da številne zahodne
države menijo, da je odhod z oblasti aktualnega predsednika Sirije Bašarja Al Asada ključen za konec vojne v Siriji. Čemur

Nikoli ne podcenjuj človeka, ki je naredil korak nazaj. Morda je šel po zalet.
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pa nasprotujeta njegova podpornika Irak
in Rusija. Sicer so se pogajalci načelno
dogovorili za premirje, ki je začelo veljati
konec februarja. V medijih, pa smo med
vrsticami brali, da sta se po telefonu pogovarjala ameriški in ruski predsednik, kjer
sta se dogovarjala o premirju, ki sicer velja
le za majhen del Sirije. Torej, spet velesile
krojijo usoda majhnega naroda, tako kot
vedno! 27. februarja je tako Sirija preživela prvič v dolgoletni vojni miren dan, brez
bomb, streljanja in bežanja.
Neodvisno od teh pogajanj v Ženevi, pa je
skoraj istočasno potekala v Londonu donatorska konferenca, s katero so zbrali 9
milijard EUR za pomoč Siriji.
Pa dovolj o begunski krizi, ki pretresa
predvsem Evropo. Poglejmo še druge pomembne dogodke, ki smo jih spremljali
zadnje mesece.
Konec decembra so številne poplave v
Veliki Britaniji povzročile velike težave. Veliko ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Dež, ki ni ponehal več dni je povzročil
tudi poplave na Danskem. Prav tako so iz
južne Amerike poročali, da so poplave prizadele najmanj 150.00 ljudi, ki so morali
zapustiti svoje domove. Po poročanju so
to najhujše poplave v zadnjih 50-ih letih.
Januarja smo prvič slišali za virus Zika.
Izbruhnil je v Braziliji in skoraj v vseh ostalih državah južne Amerike. Virus povzroča
možganske okvare dojenčkov. Svetovna
zdravstvena organizacija je razglasila, da
je ta virus nevarnost za javno zdravje po
vsem svetu. Zlasti je nevaren nosečnicam.
Pri tem, pa moramo povedati, da je ekipa

slovenskih raziskovalcev dosegla izjemen
dosežek - prvi na svetu so uspeli odkriti, da okužba med nosečnostjo povzroča
možganske okvare ploda.
Januarja pa je hrvaška vlada, skoraj dva
meseca po volitvah dobila novo vlado. Na
volitvah je sicer zmagala desno sredinska
vlada HDZ, vendar dolgo ni mogla dobiti
večine v Saboru (parlamentu). Pogajanja
so se vlekla do sredine januarja, ko so dobili večino in sporočili, da bo premier vlade
Tihomir Oreškovič. Na prvi uradni obisk je
novi premier že prišel v Slovenijo, k svojemu kolegu Miru Cerarju.
S 1. februarjem se je v ZDA začela dolga predsedniška kampanja. Sedanjemu
predsedniku Baracku Obami, se namreč
izteka mandat. V Ameriki je volilni sistem
za predsednika države precej zapleten
in drugačen od evropskega. Na kratko in
enostavno; volivci demokratov in republikancev glasujeta vsak za svojega kandidata. Zmagovalca pa se potem med sabo
pomerita med sabo. Trenutno imata največ možnosti za zmago republikanski milijonar Donald Trump in žena bivšega predsednika Billa Clintona, sicer tudi uspešna
političarka Hillary Clinton.
Pa pojdimo nazaj v Evropo;
Vrh EU je v Bruslju dosegel dogovor o
britanskem vprašanju. Britanski premier
David Camerun je dosegel dogovor, ki bo
njegovi državi zagotovil poseben status v
EU. Velika Britanija je sicer članica EU že
od leta 1972, Vendar so se na otoku pojavile težnje, da bi izstopili v EU. Glede na
vse, se je njihov premier dolgo pogajal z

Veselje je kratkega veka, kot kaplja rose, ko se nasmehne, že umre. Rabindranath Tagore
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vrhom EU, da bi Velika Britanija dobila posebne pogoje. Na koncu mu je tudi uspelo.
Kljub temu pa je za naslednje leto napovedan referendum o izstopu iz EU.

PREGLED V PRETEKLOST

Pa še to! Nemčija je februarja zmanjšala
število brezposelnih, pa tudi povpraševanje po novi delovni sili je veliko. Tako je
število prostih delovnih mest 614.000. Največ prostih delovnih mest je v prodaji, elektroniki, prometu, logistiki, kovinsko predelovalni industriji.
Uroška Uršič

CSS Škofja Loka skozi čas
Ker bo v letošnjem letu Center praznoval
visok jubilej, 80 let delovanja in ker marsikdo dejansko ne pozna njegove zgodovine in razvoja skozi čas, bi vas v letošnjih
številkah našega časopisa radi popeljali, v
sliki in besedi, skozi njegovo preteklost.

PREDAVANJA – interno izobraževanje zaposlenih Centra

19.1.2016
26.1.2016

1964 – Dom in Invalidske delavnice združijo v enovito delovno organizacijo – Center slepih in slabovidnih (CSS). Postal je
edini zavod v Republiki Sloveniji, ki je reševal probleme poklicnega usposabljanja,
zaposlovanja in domskega varstva oseb z
motnjami vida;

Plenični izpuščaj (Sanolabor , Matej Kosi, strokovni sodelavec)
Energetski prihranki (Enekom)
Varovanje osebnih podatkov v praksi (Kozjek M., Kramarič M.)
Poklicna etika v DSO (Kolar T., Tomše G., Čuturič M., Podgorelec J.)
Navodila mentorjem o vodenju pripravnikov (Tanja Stržinar)

FEBRUAR
2.2.2016
9.2.2016
16.2.2016
23.2.2016

Predstavitev pripomočkov za transfer (delovna terapija)
Urinski in drugi katetri (TIK, Vinko Starič ,strokovni sodelavec)
Pravilnik o internih nadzorih v CSS in njegovo izvajanje (Silva Košnjekdirektorica, Tanja Stržinar- vodja ZNO)
Ukrepi ob anafilaksiji - protokol (zdravnica Jagoda Dabić Jovanović,
dr.med.spec.druž.med)

MAREC
1.3.2016
8.3.2016
16.3.2016
22.3.2016

Novi aparati za merjenje KS in pravilni postopek merjenja KS (Aleš Čater,
Abbot)
Morfinske kapljice- varna aplikacija (dr. Mateja Lopuh)
Zakon o pacientovih pravicah (Stanka Vauh, varuhinja pacientovih pravic
za Koroško)
Rokavice- nastanek in lastnosti (Kavnik Matjaž)

Veselje, ki ga imam, mi ni podaril svet in svet mi ga tudi ne more vzeti. Lester S. Caesar
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1962 – Zveza društev slepih in slabovidnih
Slovenije ustanovi samostojne Invalidske
delavnice, usposabljanje slepih in slabovidnih se teoretično in praktično nadgradi;
1962 – Ustanovitev Šole za telefoniste;

JANUAR

5.1.2016
12.1.2016

Po letu 1945 – razvoj varstva slepih in slabovidnih dobi večji pomen, uresničeni so
materialni in delovni pogoji, ki zagotavljajo
normalno in enakopravno vključitev v življenje in delo;

1935 – Društvo Dom slepih odkupi 700
let star Strahlov grad in naslednje leto že
sprejme prve stanovalce;
1937 – 1. januarja ustanova uradno prične
z delovanjem. Poimenujejo jo Dom slepih.
Za stanovalce skrbijo skrbstvene oblasti,
dobrodelna društva in društvo Dom slepih.
Zagotovljen je prostor, celodnevna oskrba,
zdravstvena nega in druge aktivnosti, kar
pomeni začetek družbene skrbi za odrasle
slepe osebe v Sloveniji;
1944 – Nemške okupacijske oblasti stanovalce premestijo v starološko župnišče,
kjer so do osvoboditve oz. do ponovne
ureditve gradu;

1979 – Zgradijo objekt Dom oskrbovancev,
ki je poleg slepih in slabovidnih sprejel tudi
starostnike in objekt Srednje šole. CSS
postane enovita organizacija, ki vključuje
dom, srednjo šolo in invalidske delavnice.
Dejavnost je usmerjena predvsem v rehabilitacijo, zaposlovanje in varstvo slepih
oseb;
2000 – Invalidske delavnice postanejo samostojno podjetje (CSS-IP);
2004 – Srednja šola se zaradi premajhnega števila dijakov združi z ljubljansko šolo,
Zavodom za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana;Istega leta dom preimenujejo v
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.

Ne maščevanje, čas resnice je najlepši čas v življenju.
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NAGRADNA IGRA

V 59. številki smo vas vprašali

Koliko let bo CSS Škofja Loka
praznoval prihodnje leto?
Pravilno so odgovorili tisti, ki so zapisali,
da bo praznoval 80 let,

Slovenska kuhinja je bogata in raznolika,
vsaka hiša pa ima kuharja ali kuharico,
ki ima nešteto idej in skrivnosti o
KUHANJU in PEKI,
ki je tema prihodnje, 61. številke

izzžrebana nagrajenka pa je

časopisa Štirje letni časi

ANICA PLEMELJ

Rubrike:

ČESTITAMO!


Vprašanje, ki vam ga zastavljamo tokrat, pa se glasi:

Katerega leta se je dom poimenoval v Center
slepih, slabovidnih in starejših?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddate v recepciji Centra in sicer najkasneje do

25. maja 2016
Vabljeni k sodelovanju!

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. maja 2016
NASMEH NE STANE - PODARITE GA!

Naučil sem se, da od življenja ne pričakujem preveč. To je skrivnost vsake pristne
vedrine. George Bernard Shaw
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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.
Marec 2016 - 400 izvodov
www.css-sl.si

