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

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

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

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

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

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

spoznavati sebe in druge ter tako ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno. VABLJENI 
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Za morebitne napake v časopisu se opravičujemo

Zadnjo soboto v maju se je jutro zbudilo 
v čudovit dan in kmalu so se že od da-
leč slišali zvoki glasbe. Naš park, ki nudi 
odlično senco izpod mogočnih dreves je 
ponovno zaživel in medse privabil šte-
vilne ljudi. Prihajali so svojci, prijatelji in 
znanci, ki so se pridružili svojim najbliž-
jim in ob skupnem druženju, dobri hrani, 
plesu in veselju smo vsi skupaj postali 
ena velika družina nasmejanih in zado-
voljnih ljudi. 

Za zaposlene sicer tovrstno, vsakoletno 
in že tradicionalno druženje, predstavlja 
veliko priprav, a zadovoljni obrazi vedno 
poplačajo ves trud in napore. Poveza-
nost, prijateljstvo, prilagodljivost, toplina, 
iskrenost, potrpežljivost, odprtost, hvale-
žnost, strpnost, družabnost… vse to so 
vrednote, ki jih želimo tudi s tovrstnimi 
srečanji vzpodbujati in negovati še na-
prej, saj nam je pomembno, da so za-
dovoljni tako naši stanovalci kot njihovi 
svojci in seveda mi vsi sami, ki v Center 
vsakodnevno prihajamo na delo.

In niso samo tovrstna druženja pomemb-
na za graditev dobrih odnosov, vzpodbu-
janja vrednot in odgovornega dela v skr-
bi za stanovalce in zaposlene. V maju je 
bil naš Center tudi prizorišče obsežne 
požarne vaje, ki ima za našo varnost, 

odzivnost ter pomoč pomembno vlogo. 
Preizkusili smo šest let star operativni 
načrt evakuacije v primeru požara, da 
bomo lahko pripravili in vnesli potrebne 
spremembe, ki bi nam v primeru izredne 
situacije omogočale učinkovito odziv-
nost, ki je zagotovo ključnega pomena 
pri vsakem reševanju.

Vse to je bil le majhen, a zelo pomem-
ben drobec dogajanj preteklih mesecev. 
Prihaja poletni čas, čas počitkov, dopu-
stovanj, prijetnih večerov, sprehodov, 
mogoče obiskov prijateljev, ki živijo da-
leč stran. Tudi pri nas se življenje teh 
mesecev odvija z drugačno energijo, 
poletje resnično zadiha s svojo čarobno 
sproščenostjo. Za nas, ki v Centru de-
lamo, pa je to tudi čas, ki zaradi vedno 
višjih temperatur od nas zahteva dolo-
čene ukrepe in organizacijo, ki bo našim 
stanovalcem omogočala prijetno bivanje 
v hladnih prostorih, skrbi za zadovoljivo 
pitje, previdnost pri zadrževanju na son-
cu, pravilno zračenje in podobno.

Vsem vam želim, da to poletje s spro-
ščenimi medsebojnimi druženji še doda-
tno utrdite prijateljstva ali odkrijete pov-
sem nova, ki so vedno priložnost, da v 
svoje življenje vnesemo nekaj novega. 
Da negujemo in gradimo naše odnose, 
da smo seveda zvesti sami sebi in da v 
tem svojem svetu, življenju ki ga živimo, 
prepoznamo in spoštujemo pomemb-
nost življenja vseh drugih.

»Toliko je dobrega v najslabšem med 
nami, toliko slabega v najboljšem, da 
ima komaj kdo pravico govoriti slabo o 
kom drugem.«

Silva Košnjek 
Direktorica 

Družinski dan je praznik dobrih odnosov

Ambicioznost: "Nagli vzpenjalci hitro padejoʺ - angleški
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Altruizem: "Altruist je zmeren egoist." - Remy de Gourmont

KOLEDAR DOGODKOV

15.3.2017
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisem na temo: Ideali in dediščina  

“Baby boom” generacije

21.3. Koncert MePZ Vox Medicorum

3.4. Nastop otrok iz OŠ Cvetka Golarja

6.4. Tombola s prostovoljci Krke, ob tednu prostovoljstva

7.4. Koncert MePZ Anton Tomaž Linhart iz Radovljice

7.4. Svetovni dan zdravja

10.4. Nastop učencev OŠ Dražgoše

17.4. Velika noč

19.4.
Recite sladkorju ne (in odvisnosti od sladkorja) – sladkor, karies, sladkorna 

bolezen tipa 2 – predavanje Vilme Šifrer Eniko, dr. dent. Med.

19.4.
Praznovanje rojstnih dni za stanovalce rojene marca in aprila  

Bica band – nastop upokojenk s Koroške

20.4.
Alzheimer Café – vloga psihologa pri obravnavi oseb z demenco, maja Jurjevič, 

univ. dipl. Psih

27.4. Dan upora proti okupatorju

28.4.
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisem na temo: pripovedovanje zgodb kot 

najstarejše človekovo zdravilo proti minevanju; Odprtje razstave fotografij večih 
avtorjev, z naslovom Čaplje v parku CSS

1. in 2.5. Praznik dela

8.5.
Srečanje stanovalcev iz občine Gorenja vas – Poljane v okviru  

RK Gorenja vas – Poljane

13.5. Požarna vaja

17.5.
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisem na temo: Nova svilna cesta med Kitajsko 

in evropo

18.5.
Pomladni  oncert Komornega moškega pevskega zbora Lek, pod vodstvom 

Milivoja Šurbek

19.5. Družabno športno dopoldne pred Centrom

27.5. Družinski piknik v parku Centra z Duom King

29.5. Razstava fotografij avtzorice Mire Kofler

30.5. Koncert MPZ Domel

6.6. Nastop tamburaške skupine Bisernica iz Reteč

Drugi 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.

Bogastvo: "Bogastvo je zdravje in ne zlato ali srebro." - Mahatma Gandhi

Učenci OŠ Cvetka Golarja so naši redni gostje.

Preprosta opravila, kot je lupljenje čebule, pri 
kateri nam stanovalci pomagajo in so tako v 
pomoč naši kuhinji, so priložnost za druženje 
in klepet.

Stanovalci poskrbijo tudi za to, da so veliko-
nočna jajčka pobarvana in se lepo svetijo.

Team building zaposlenih skozi različne vaje 
odkriva in vzpostavlja nove oblike sodelovanja 
in povezanosti med sodelavci, ki so za delo še 
kako pomembni.

Delavnica za delo s slepimi, ki je večkrat orga-
nizirana za zaposlene, uči pravilnega ravnanja 
in posamezniku pokaže, s kakšnimi ovirami 
vse se srečujejo slepi in slabovidni.
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Vse  se  ne  kupi

Ne moreš kupit dobre volje, 
nasmeh se kupiti ne da, 

prijaznosti pa ni na spletu- 
vse to le dober človek ima.

Dobrote ni v trgovini, 
tam da se kupiti krompir 

in vsemogoče drobnarije, 
v predalih čustev ni nikjer.

A človek že ob svojem rojstvu 
na srečo, čustva vsa dobi, 

naj čuva, da kdaj kje brezbrižno 
vse to bogastvo ne zgubi.

Marija Ana Petek

Cona udobja: "Cona udobja je lepa, a tam ne zraste prav nič." - nepoznan avtor

Zborovska pesem med nami ni zamrla
Ja, ja. Obkroža nas šegav, norčav april, 
s tisto tipično, pristno muhavostjo, pa tudi 
z jasnino neba.  Prvi teden meseca smo 
uspešno zaključili, zlasti v petek popoldan, 
čim smo se v dvorani Centra družili z no-
vim kvalitetnim mešanim pevskim zborom 
Anton Tomaž Linhart, z upokojenci iz Ra-
dovljice. Zborovodkinja je bila Metka Mag-
dič, ki je pesmi intonirala tudi s klavirjem. 
Eno ljudsko so nam pevci predstavili ob 
njeni mehki, nežni klavirski spremljavi. To 
je bila pesem Pa kako bom ljubila. Zasa-
njala sem se. Na mladost pomislila.

Druge točke programa: za začetek so 
nam pevci posredovali nek napev o dečvi, 
potem napev Prelepa je Selška dolina v 
priredbi Oskarja Deva, znova narodna 
v narečju Kadar jaz na pvaninco grem, 
narodno Po jezeru z malo spremenjeno 
melodijo ter s tekstom, kjer so se sprva 
uveljavljali harmonsko z akordi odprti basi. 
Napev se je začenjal z besedilom čolnič 
plava in po nekaterih melodičnih nenava-
dnih prehodih slišimo pesem takšno kakor 
običajno. Ljubezenskih pesmi se zlahka 
na nastopu nismo osvobodili. Pa poslu-
šali smo zraven ljudsko Škrjanček poje, 
pesmico o neki Manci, narodno  Pa se 
sliš – spet običajno basovsko oponašanje 
veličastnih, mogočnih zvonov, še enkrat 
skladbo o treh planikah.

Še kaj se je dalo v teh trenutkih slišat. Za 
vsakogar nekaj. Zopet je bil zbor dinamič-
no zanesljiv, brezhiben, občasno je pri ka-
kšnih umetninah vse izvedel zadržano, v 

počasnem, kasneje v lahkotnem tempu. 
Dalje je zanimivo to: med pevci je bila odlič-
na slepa altistka s psom vodnikom. Kužek 
je bil prav prisrčen, ljubek, miren, v veselje 
mnogim stanovalcem. Kako malo rabiš za 
srečo v življenju: tak koncert, drobno po-
zornost, ljubljeno bitje, ki ti je naklonjeno, 
ki ti zvesto stoji ob strani.

Nataša Mihevc

Čustvenost: "Nihče vas ne more prizadeti, če mu tega sami ne dovolite." - Eleanor 
Roosvelt

Naj pesem odmeva …

bo usmerja in vodi France Čufar. Lahko 
rečem, da je v domski železni repertoar 
različnih koncertnih skupin, ki radi nasto-
pajo v naši hiši, že vrsto let vključen tudi 
dotični MePZ, ki nas vedno znova navduši 
s svojim, več kot odličnim programom. To-
krat so svoj odlični pevski nastop obogatili 
z melodijami, ki sta jih zboristka in zboro-
vodja zaigrala na citre in orglice. Dragi Do-
melovci, najlepša hvala za vašo zvestobo, 
ki jo z vsakoletnimi nastopi pod našo stre-
ho izkazujete vsem nam.

Za konec še misel Tomaševih iz Boža-
kovega: Družinsko petje je vrednota, ki v 
rodbini rojeva vrsto univerzalnih človeških 
vrednot: veselje, radost, delavnost, nave-
zanost družinskih članov, ljubezen, zaupa-
nje v ljudi. Petje je tisti način izražanja, ki 
ne dopušča hinavščine do sočloveka, am-
pak vzpodbuja iskrene in pozitivne misli. 
Užitki ob poslušanju dobrega petja pome-
nijo zdravje. 

Kar prihaja iskreno od srca, poživí tvojega 
duha!

Alenka Oblakovič

Da midva s sostanovalcem ali sostano-
valko čuteče, polna čudovite radostne 
sreče in kot svetlo sijoča večerna zarja,  
plameneče svoji srci odpreva ter kot 
najbolj žlahtni vonj najčudovitejših rožic, 
dehteče ljubiti začneva ter se v najčistejši 
izvir svoje bogate notranjosti pogumno 
zazreva. 

V našem Domu se velikokrat slišijo prijetni, 
po spevnosti hitro pritegujoči pa ušesom 
prijetno prilegajoči se glasovi različnih me-
lodij in napevov, ki jih medsebojno spod-
bujajo, izvabljajo stanovalci ter zaposleni 
in tudi obiskovalci. Ne glede na letni čas ali 
vremensko napoved je prostodušno petje 
pri nas močno udomačeno in preko rednih 
tedenskih pevskih vaj tudi trdno malce pri-
vzgojeno ali priučeno. 

Ker pa se, kot vsak-a (malce zdravega 
napuha, vasezagledanosti in stremuštva 
tudi v Domu ni prepovedano) običajni-a 
Slovenec-ka, tudi mi radi primerjamo, spo-
gledujemo z boljšimi ali slabšimi pevskimi 
zbori (naš je daleč naokrog najboljši, če 
verjamete v šalo), glasbenimi skupinami 
pri nas, smo silno veseli kadar lahko pono-
sno gostimo koga izmed tujih amaterskih 
glasbenikov, pevskih sestavov, ljubiteljskih 
dramskih igralcev pod našo domsko stre-
ho. 

V zadnjem majskem torku smo imeli v naši 
Burnikovi dvorani čast prisluhniti Mešane-
mu pevskemu zboru Domel iz Železnikov, 
ki ga že 38 let s svojo glasbeno izobraz-
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Deljenje z drugimi: "Čim več daješ, tem več imaš." - Lao Ce

Tačke pomagačke

S svojim kužkom Tobijem sva Terapevtski 
par od leta 2013. Tobi je pasme srednji 
pudelj, ima 6 let in je že pravi veteran v 
terapiji. Zelo rad dela, rad ima vse ljudi, 
posebno naklonjenost pa goji do otrok s 
posebnimi potrebami in do starejših. Rad 
posluša pravljice, ki mu jih berejo otro-
ci s težavami pri branju, ki ga izvajamo v 
knjižnicah po Sloveniji. Moker smrček in 
mahajoč rep sta najboljše zdravilo, da se 
otrok sprosti in branje lepo steče. 

Je zelo nežen kuža, rad ustreže vsem in 
za priboljšek pokaže vse trike, ki jih zna 
in tudi kakšnega, ki ga izumi tisti trenutek, 
da se vsi iz srca nasmejemo njegovi nor-
čavosti in iznajdljivosti. V pasji šoli je ve-
dno blestel in bil že v mali šoli označen 
za »piflarja«. Preden je postal Terapevski 
pes, sva morala skozi kar obsežno pri-
pravništvo (25 ur v različnih ustanovah, 
z različnimi uporabniki). Najprej je moral 
prestati testiranje karakterja pri kinologinji 
in šele potem sva zaključila pripravništvo 
pod budnim očesom mentorja in postala 
pravi pravcati Terapevtski par.

Delava v vrtcih, šolah, na URI Soča v Lju-
bljani, Varstveno delovnem centru ter v 
Domovih starejših občanov. Med drugim 
sva obiskala tudi CSS Škofja Loka, kjer 
je Tobi z veseljem pokazal svoje trike, po-
delil par poljubčkov in pojedel veliko pri-
boljškov. Delala sva z delovno terapevtko 
Romano, s fizioterapevtko Magi v okviru 
hemi skupine (po kapi). 

Tobi je najprej vse pozdravil, potem pa 
smo malo potelovadili. Šel je stanoval-
cem pod nogami, skočil čez noge; držali 
so obroče in Tobi je šel skozi ter bil vsem 
velik motivator. Kot vedno je zelo užival in 
tudi pridno poziral za fotografije. Zagotovo 
še prideva, saj ima za obiskati še veliko 
ljudi in prinesti veliko veselja tudi drugim 
v Centru.

Vesna Stipetič

Delo: "Ne dolg dan, ampak dobra volja opravi delo." – angleški 

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke združuje člane, ki 
skupaj s svojimi psi obiskujemo različne ustanove. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 
2007, je humanitarno, nepridobitno združenje fizičnih oseb in deluje v javnem interesu. 
Vir sredstev za delovanje so članarine in donacije podjetij oziroma posameznikov. Člani 
društva smo prostovoljci, včlanjeni smo tudi v Slovensko mrežo prostovoljskih organiza-
cij. Ponosni smo, ker opravljamo koristno in plemenito delo. Slovensko društvo za tera-
pijo s pomočjo psov Tačke pomagačke je bilo že leta 2008 izbrano za Dobrotnika leta.

Psi so zvesti, nenadomestljivi družabniki. Spodbudno vplivajo tudi na popolne neznance, 
kar potrjujejo številne znanstvene raziskave. Vse več strokovnega osebja v bolnišnicah, 
zavodih, domovih za starejše, šolah in vrtcih priznava, da lahko psi odločilno pripomorejo 
k napredku posameznikov. Ker so spretni motivatorji, so psi dobrodošli pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami, s posamezniki po poškodbah, z onkološkimi bolniki, z oslabelimi, 
s pacienti z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji. Psi razveseljujejo in opogumljajo, 
uspešno premostijo zadrege ob človeški zadržanosti in odločilno pripomorejo k sprošče-
nemu delovnemu vzdušju. Posameznike ali skupino spodbujajo k aktivnemu sodelovanju, 
zato so odlični sopotniki tudi mladim in otrokom v vrtcih in šolah z rednim programom.

V slovenskem prostoru je povpraševanje po obiskih terapevtskih parov Društva Tačke 
pomagačke vse večje. Obiskujemo zelo različne ustanove, med drugim Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Soča, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, številne domo-
ve starejših občanov, zavode (z varovanci s psihofizičnimi težavami), knjižnice, vrtce, 
osnovne in srednje šole itd. Delo v teh ustanovah poteka v sodelovanju z različnimi stro-
kovnjaki: delovnimi terapevti, fizioterapevti, psihologi, specialnimi pedagogi, logopedi, 
vzgojitelji, pedagogi in drugimi.

Vsi naši psi so ustreznega značaja, šolani, veterinarsko pregledani in za svoje delo 
posebej usposobljeni. V društvu deluje 61 aktivnih terapevtskih parov (pes in njegov 
vodnik; oba z opravljenim internim društvenim izobraževanjem in usposabljanjem), od 
tega jih ima 39 licenco R.E.A.D.®. Člani Društva Tačke pomagačke, to je naše skrajša-
no ime, izvajamo naslednje programe:

 - terapija s pomočjo psov (Animal Assisted Therapy – AAT),
 - dejavnost s pomočjo psov (Animal Assisted Activity – AAA),
 - izobraževanje s pomočjo psov (Animal Assisted Education – AAE),
 - program R.E.A.D.® (Reading Education Assistance Dogs), družabništvo, osve-

ščanje otrok in mladostnikov v vrtcih, šolah in na različnih prireditvah.

Vir: www.tackepomagacke.si
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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Entuzijazem: "Če imaš entuziazem lahko narediš karkoli." - Henry Ford

Praznujemo 30 let programa  
skupin starih ljudi za samopomoč
Junij 2017, dvorana Golovec v Celju

Kmalu sta se pridružili kolegici iz CSD Pi-
ran Branka Knific in Branka Rihter. Eno od 
izhodišč prve skupine je bilo tudi to, da se 
bo program razvijal sproti, glede na potre-
be skupine in njen razvoj. To se dogaja vsa 
leta obstoja, program se razvija, dodajamo 
nove vsebine. Gre za inovativne progra-
me na področju socialnega varstva, kjer 
je cilj stremljenje za razvoj družbe za vse 
starosti. Značilnosti programa so osebna 
povezanost človeka s človekom. S svojim 
znanjem, vrednotami, delovanjem in zau-
panjem želimo izboljšati življenje marsika-
teremu starejšemu. Projekt ves čas podpi-
rata  naša glavna financerja Ministrstvo za 
delo,  družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ter fundacija FIHO.

Na praznovanju je bil prisoten predsednik 
republike Borut Pahor, ki je z nagovorom 
poudaril pomen, ki ga nosi 493 skupin, 836 
prostovoljcev- voditeljev skupin in 4442 čla-
nov skupin, ki so vključeni v program.

Dr. Sanela Banovič  je govorila o emocional-
nih možganih, o psihološkem zdravju, o po-
vezanosti telesnega in duševnega, ter o tem, 
kako dober odnos do sebe in drugih vpliva na 
naše življenje, še posebej na zdravje.

Dogajanje so s petjem in plesom popestri-
li in polepšali otroški zbor Junior Carmina 
Slovenica, vokalna skupina Sonus in pe-
sem Andreja Rozmana Roze, v kateri je 
njegov motiv ugajati, a biti hkrati pošten in 

Ob praznovanju 30-letnice programa Sku-
pin starih ljudi za samopomoč, je prilo-
žnost, da se nekoliko zaustavimo in premi-
slimo, kaj nam  ta program pomeni in kaj 
smo z njim pridobili. Predsednica ZDSGS 
Zorica Škorc se je pred kratkim udeleži-
la mednarodne konference« Organizaci-
ja starejših, njihova učinkovitost in vpliv 
v družbi«. Pri poslušanju govorcev je ves 
čas imela pred očmi našo Zvezo in naše 
delo- še prav vas – prostovoljce. Res je 
za učinkovitost potrebna organizacija in  
denar ni vse, vendar brez prostovoljcev, 
njihove prijaznosti, podarjenega nasmeha 
in poslušanja tega ne bi bilo. Na to smo 
lahko zares ponosni.

Vizija in poslanstvo prve skupine, ki sta jo 
5. marca 1987 v Domu upokojencev Izola 
ustanovila mag. Tone Kladnik, takrat zapo-
slen na CSD Koper in pripravnica Rober-
ta Zerbo, sta še danes osnova delovanja 
Zveze društev in tudi pogovornih skupin. 

Filantropija: "Prostovoljstvo predstavlja možnost, da sooblikujemo svet."

iskren do svojega pogleda na svet.

Po končani proslavi smo preživeli nekaj 
časa v Domu sv. Jožefa, kjer smo imeli 
kosilo, čas za pogovor, obiskali pa smo 
tudi gospe dr. Metko Klevišar in rojakinjo 
dr. Julko Žagar, ki bivata v tem domu. Sre-
čanje je bilo prisrčno, veselo.

Iz Škofjeloškega konca smo bile voditelji-
ce skupin iz Žirov, Gorenje vasi, Hotavelj 
in Škofje loke, z nami pa je bilo tudi nekaj 
obiskovalk skupin. Ponosni smo, da smo 
tudi mi vključeni v projekt Skupin starih lju-
di za samopomoč.

Mladost ima veliko prednosti pred starostjo; 
v sebi skriva semenje prihodnosti. Enega 
pa nima nikoli: pospravljene letine dozore-
lega človeškega življenja. (Elizabeth Lukas)

Bernarda Lukančič

Nekaj ti moram 
povedati

Za vsakogar mora obstajat nekdo, 

kateremu tako zaupa,  

da se mu lahko zaupa, 

ko mu je težko.

Za vsakogar mora obstajat nekdo, 

ki ga razume in posluša, 

ko mu je zmrznjena duša 

in mu je v srcu slabo.

Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, 

ki bi jih najrajši izbrisal iz glave, 

in mu lahko pove tudi to, 

kar ni povedat lahko.

A pogovarjanje je za človeka 

še bolj pomembno kot obleka 

in hkrati danes redka stvar 

za katero ni potreben denar.

Pogovarjanje ni le za zabavo, 

zdravilno je tudi, ko imamo težavo 

in se v lastnih mislih dušimo, 

dokler jih še z nekom ne delimo.

Pogovarjanje je bližina in toplina, 

s pogovarjanjem smo družina in skupina. 

S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, 

s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.

Andrej Rozman RozaStanovalki Osovnikar Emilija in Berčič Stanislava (na sli-
ki z leve).
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Gostoljubnost: "Kadar se zate zapro vrata v mračen, negostoljuben svet, se ti 
gostoljubno odpro druga." - Julia Doria

Srečanje skupin na Sv. Andreju

Vsakoletno srečanje skupin za samopo-
moč, tokrat že enajsto po vrsti, je v idilični 
ambient na Sv. Andreju privabilo številne 
člane, ki se sicer srečujejo in združujejo v 
skupine v občinah Škofja Loka, Žiri, Gore-
nji vasi - Poljane in Železnikih.

Srečanje, ki predstavlja tudi nekakšen za-
ključek pred poletjem, je bilo znova prilo-
žnost za čudovito preživet dan, za srečanje 
znancev, prijateljev, izmenjavo izkušenj, 
različne aktivnosti ali zgolj sprememba od 
sicer utečenega vsakdanjika.

O pomembnosti delovanja skupin so v 
svojih pozdravnih nagovorih govorile pred-
sednica OZRK Škofja Loka Milena Miklav-

čič, predsednica ZDSGS Zorica Škorc, di-
rektorica CSS Škofja Loka Silva Košnjek 
ter voditeljica skupin za samopomoč Ma-
rija Kastelec.

Izvrstno je svoje znanje in izkušnje med 
člane delil dr. Košir, ki je v skrbi za zdravo 
starost poudaril pomembnost prehrane, 
pitja tekočine, rednega gibanja in vzdrže-
vanje raznolikih aktivnosti, ki jih posame-
znik še zmore in, ki bistveno pripomorejo 
k temu, da človek ostane čim dlje samo-
stojen. 

Za popestritev programa so poskrbele tudi 
Loške orgličarke ter otroci iz žirovskega 
vrtca, ki so zaplesali valček ter bili s svo-
jimi nasmehi ter iskrenostjo dobrodošla 
družba.

Čas je tekel prehitro in dan minil še pre-
kmalu. A kot pravijo, je z vsakega dogodka 
potrebno oditi, ko se imaš najboljše, saj se 
nam tako vtisnejo v spomin najlepša doži-
vetja. Pa nasvidenje do naslednjega leta!

Hrabrost: "Biti premagan in ne izgubiti srca, je največja preizkušnja hrabrosti." -Ingersoll

Stik z otroki iz Dražgoš

Kako smo vstopili v teden pred veliko 
nočjo? Omenjam vam ponedeljek, do-
poldanski čas od pol enajste ure naprej. 
Kako srečni, radostni smo bili. V meni se 
je budila iskrica upanja, za živahno, vital-
no dopoldne so v dvorani poskrbeli učenci 
s podružnične dražgoške osnovne šole od 
1. do 5. razreda. Ljubki so bili. Naokrog se 
je razlegal njihov vrišč, spet smeh. Pa s 
sijajnimi točkami in z ljubko igrico so nam 
v dvorani pričarali židano voljo. Da, ti naši 
sončki spet. Dve vzgojiteljici sta jih načr-
tno usmerjali k pravi poti. To se je takoj 
videlo. 

Največ je tu nastopal prisrčen fantič Ja-
kob. Njegovo ime sem si tako živo vtisni-
la v spomin. Pripovedoval nam je o nek-
danji peki kruha na domačem ognjišču, 
o raznih potovanjih in tako dalje. Naslov 
neke pesmice je bilo potovanje v Rio. Do-
bra je bila pesmica o miški. Otroci so nas 
razveselili s tiso znano Zima je prišla ter 
z jesensko Kostanjček zaspanček. Tokrat 
je bila posrečena recitacija pesmice Naš 
kavč. Družinski kavč vse potrpežljivo pre-

naša: risanke, ki jih mladi gledajo, slastne 
prigrizke družine in drugo. 

Učenci so se na duhovit način spomnili 
nekdanjih prevozov s kočijo. Kratka vse-
bina verzov. Pri dirjanju s konji z vozom 
sodelujejo miši, mački, štirje potepuški psi, 
policaji. Nastane pravi direndaj.

Oh, nekje so se učenci dotaknili tople ma-
mine ljubezni. Z nobeno stvarjo, z nobeno 
rožo se ji ne moreš oddolžit za vso skrb in 
trud, ki ti ga daje. Kvečjemu s toplim po-
ljubom. 

Lahkoten poskok do neke igrice o vezal-
kah. Vezalka za čevlje govori. Deklico pro-
si, če bi jo dala na čevelj, ker je lepa. A ta 
vezalk ne mara in hoče reč spraviti med 
neke nogavice. V naslednjem prizoru se 
čevelj ter vezalka pogovarjata. Čevelj zva-
bi vezalko v gostilno na rezance. Ona še 
teh ne je, pa tudi omake ne. Bujna je pač 
domišljija otrok. Scene za igrico so deklice 
same sestavile. 

Spoznavali smo še, kaj se dogaja kadar 
imamo težave z luno. Ha, radi so nam 
otroci govorili o pridnosti, poročali so nam, 
kdaj so starši nanje najbolj ponosni: če po-
spravijo pri hiši garažo, če kje očetu po-
magajo, če pospravijo svojo sobo, če do-
bijo v šoli dobro oceno… In zaustavili so 
se pri svojih imenih. Povedali so nam kdo 
od staršev jim je izbral posamezna imena 
katera so jim všeč. Pa na tolkala so nam 
igrali. Z igro so nas popeljali v slikovit, fan-
tazijski svet – pesmica Kje živi pravljica. 
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Hvaležnost: "Hvaležnost se kaže v treh oblikah: čustvo v srcu, izraz zahvale in darilo za 
povrnitev." - arabski

Predno smo se ločili zadoni iz mladih grl 
pesem Gremo nazaj domov k mami. 

Zaključek srečanja - drobno presenečenje 
za nas vse: z učiteljicama so učenci gan-
ljivo pozdravili naše stanovalce s Selške 
doline.

Nataša Mihevc

Požarna vaja

Drugo soboto v maju je bil Center prizo-
rišče obsežne požarne vaje, kjer so so-
delovali gasilci, reševalci, zdravniki nujne 
medicinske pomoči, policisti ter pripadniki 
Rdečega križa, skupno okrog 150 sode-
lujočih. Z vajo so preizkusili šest let star 
operativni načrt, na podlagi analize pa bo 
mogoče vnesti spremembe.

Po besedah poveljnika Gasilskega po-
veljstva Škofja Loka, Andreja Štremfelj, 
so tovrstni objekti, kot je naš dom, zelo 
specifični in zahtevajo posebno obravna-
vo. V Centru, kjer biva 220 stanovalcev je 
namreč veliko stanovalcev, ki potrebujejo 
pomoč pri gibanju, kar pa seveda otežuje 
evakuacijo v primeru, da bi prišlo do po-
žara.

Z vnaprej pripravljenim scenarijem vseh 
sodelujočih se je ob 10. uri sprožil alarm. 
Na poziv se je javilo osem gasilskih dru-
štev v občini, na pomoč pa je priskočila 
tudi ekipa Gasilsko reševalne službe Kranj, 
ki je prispela z avtolestvijo. V obsežnem, 
dvournem reševanju, so pomagali 94 ose-

Iskrenost: "Nič ni težjega od iskrenosti in nič ni lažjega od laskanja.“ - Dostojevski

bam med katerimi je bilo 36 poškodovanih 
(opekline, zastrupitve z ogljikovim mono-
ksidom…). Med samo intervencijo je prišlo 
tudi do navidezne hujše prometne nesre-
če, kar je še dodatno otežilo situacijo.

Vaja je uspela, bistveno pa je zagotovo to, 
da so s tem zaznali kar nekaj pomanjkljivo-
sti, ki jih bodo zdaj lahko odpravili ter hkrati 
predlagali dodatne ukrepe, ki bi lahko za-
gotovili čim hitrejši odziv gasilskih enot.

Domski piknik ali družinski dan 2017

Najprej mi dovolite kratek uvod iz naših hi-
šnih vrednot. V CSS Škofja Loka (v nada-
ljevanju Dom) vedno delajo dobro, boljše, 
še boljše pa še malo boljše in... zagotovo 
najboljše. V naši sredi se vsak dan počasi 
ali hitro, poskočno ali umirjeno, živahno ali 
valujoče gibljejo pridne mravljice in še bolj 
pridni mravljinčki, pa zelo dostojanstveni 
vilinčki in zavidljivo simpatične vile, ki ima-
jo pogosto oblečene čudodelne majice z 
napisom Delamo s srcem (letos so v modi 
zlasti modre z belim napisom). 

In kdo dela v našem Domu tako vsestran-

sko, intenzivno dobro, pa še boljše in to 
s srcem? Naši zaposleni! In to vsi, od A 
do Ž in od Ž do A!!! A ne le ob praznikih 
ali posebnih dnevih. Poleg, s čustveno to-
plim, dobro podkovanim srcem, delajo več 
kot dobro tudi z umom, telesom in z naj-
spoštljivejšim duhom. Našim zaposlenim 
so ob petkih in svetkih, vse dni v letu, 24 
ur na dan, pri njihovih odnosih in delu z 
nami ali za nas, več kot bogato »pisane 
na kožo« mavrično pisane lastnosti, kot so 
ljubeznivost, empatija, strokovnost, dobro-
voljnost, natančnost, prilagodljivost, živah-
nost, doslednost, samoiniciativnost, hudo-
mušnost, igrivost, motiviranost, sočutnost, 
potrpežljivost itd. 

Poleg zaposlenih te čustvene in socialne 
najbolj pozitivne lastnosti, ki so hkrati tudi 
pristne moralno značajske vrline, naravne 
človekoljubne vrednote, usmerjene v do-
brobit celotne domske pa izven domske 
skupnosti, v sebi gojimo, razvijamo pa 
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Junaštvo: "Ljudje so junaki le tedaj, kadar ne morejo ravnati drugače." - Paul Claudel

vnašamo v svoje življenje in delimo nao-
krog, kot »uške svoje ta mlade«, tudi sta-
novalci ter naši bolj ali manj zvesti, zane-
sljivi in ljubeznivi obiskovalci. Največkrat 
v Domu, občasno pa tudi v njegovi bližnji 
ali daljni okolici, kakor kdo zna in kolikor 
zmore. 

Vsak izmed nas, tekom let bivanja na ze-
mlji, z različno hitrostjo, vnemo in intenziv-
nostjo poglablja močne korenine svojega 
drevesa življenja, utrjuje deblo, spremi-
nja smer rasti v globino, širino pa višino, 
dodaja sveže barve listom in cvetovom, 
preganja škodljivce stran od njega, z ob-
čutkom obrezuje odvečno mero žalosti in 
trpljenja ter ga potrpežljivo, čuteče obliku-
je v najlepšo umetnino svojega življenja. 
Včasih se kaj pri tem umetniškem ustvar-
janju tudi skazi, obrne v neželeno smer, 
uniči ali nam preprosto spodleti. In potem 
začnemo znova.

Vsako leto, ko se pisana pomlad prevesi v 
svojo drugo polovico, začnemo stanovalci 
moledujoče poizvedovati, potiho spraše-
vati pri preverjeno zanesljivih virih, če in 
kdaj se bo to leto zgodil naš ta velik dom-
ski piknik, v družbi stanovalcev, naših svoj-
cev, zaposlenih in drugih obiskovalcev. Le-

tos smo bili prijetno presenečeni, ko smo 
nekateri najbolj zvedavi in dobro slišeči že 
za 1. maja iz skrivnih virov prišli do skrb-
no varovanega datuma velikega dogodka. 
Potem so se kmalu naše oglasne deske 
zašibile pod težo velikih plakatov – vabil 
na domski piknik in na licih se nam je za-
risalo ogromno svetlo sijočih nasmehov v 
pričakovanju našega največjega skupin-
skega druženja v parku. Potrebno je bilo le 
še »Bogca na kolenih prositi« za primerno 
vreme. Kot se je potem izkazalo, smo bili 
tudi v tem zelo uspešni. Nam v Domu ve-
dno vse na en ali drug način uspe, saj ima 
vsaka najboljša stvar pri nas »posnemajo-
če tri ali štiri sestre in dva brata«.

Dragi naši zaposleni, v soboto, 27. maja 
2017 ste nam pripravili vsestransko, mno-
go plastno, predvsem pa »mljask, mljask« 
okusno in slastno, pestro, čudovito bar-
vito, veselo, šaljivo igrivo, plešoče in po-
skakujoče razpoloženje na našem velikem 
domskem pikniku in obenem družinskem 
dnevu, ki smo ga lahko doživeli skupaj s 
svojimi najbližjimi in z vami.

In kaj se nam je dogajalo tako zanimivega, 
veselega, ropotajočega pa osvobajajoče-
ga na tem zelo glasno pa močno opeva-
nem pikniku? Resnično je bil ta, v soncu 
in prijetni svežini sence košatih dreves 
kopajoči se sobotni dan poln različnih do-
godkov. Najprej sta se nama predstavila 
pa takoj zatem tudi korajžno, suvereno za-
igrala na instrumentih in vzneseno zape-
la člana skupine Duo King (dva, glede na 
povprečno starost stanovalcev, še rosno 
mlada moška). 

Kreativnost: "Vsak ima svoj kreativni potencial in tisti trenutek, ko začnete izražati svoj 
kreativni potencial, lahko začnete spreminjati svet." Paulo Coelho 

Kar se tiče glasbenega dela in zmernega, 
a šaljivega govorjenja, lahko vsi prisotni v 
parku povsem pošteno rečemo, da sta re-
snično prava kralja. O tem, ali sta si do po-
znega popoldneva dotičnega dneva uspe-
la najti svoji ljubki, simpatični, okroglolični 
kraljični »na zrnu graha«, pa nista poroča-
la niti Radio Sora niti Gorenjski glas, če-
prav sta tistikrat oba medijska veljaka na 
Gorenjskem imela svojega predstavnika v 
naši sredi ves dan. 

Zatem smo v svoji sredi z velikim navduše-
njem pozdravili, zdaj že naše hišne prijate-
lje, sicer glasbenike Mestnega pihalnega 
orkestra Škofja Loka, ki so nas razvese-
lili s svojim krajšim, a odličnim glasbenim 
nastopom. Platon je zapisal: »Glasba daje 
dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in 
življenje vsemu.« 

Potem so nas pozdravili in nam zaželeli vse 
dobro, odlično vzdušje na pikniku sledeči, 
za nas zelo pomembni posamezniki: ga. 
Silva Košnjek, med stanovalci pa tudi svojci 
zelo priljubljena direktorica Doma; g. Beno 
Virt, tajnik MDSS Kranj ter g. Tine Radinja, 
podžupan Občine Škofja Loka, ki nam je 
hkrati s svojim pozdravom izrazil tudi poz-
drave in najlepše želje upravičeno odsotne-
ga g. Mihe Ješeta, župana Občine Škofja 

Loka, ki se sicer zelo rad udeležuje različ-
nih dogodkov v Domu čez vse leto. Med 
gosti je bila tudi ga. Martina Vuk, državna 
sekretarka na MDDSZ in enake možnosti, 
ki je bila ob tej priložnosti zgolj obiskovalka 
pri svoji babici, naši sostanovalki. 

Medtem se je na odru razporedil domski 
pevski zbor Žarek upanja, ki je pod taktirko 
zborovodkinje Denis Kamnar, sicer delov-
ne terapevtke v naši hiši, ponosno, rado-
stno zapel štiri pesmi. Priznam, peti gla-
sno pa korajžno v varnem zavetju Doma, 
stran od zahtevnega občinstva svojcev ter 
drugih obiskovalcev in njihovih zvedavih 
oči pa našpičenih ušes, je vse kaj druge-
ga. Na takem javnem nastopu pred širnim 
avditorijem se ti pa že mora malce zatresti 
glas in zaleteti slina. 

Po vseh teh povedanih besedah in zape-
tih, zaigranih melodijah smo postali tudi že 
pošteno lačni. Seveda, ko pa se je s ku-
hinjskega kota v parku že dodobra kadilo 
in so se prijetne, omamno dišeče vonjave 
razširile po vsem prizorišču in spodbudi-
le lakotne apetite. Naša četica koraka… 
kdorkoli je bil vsaj malce bolj zanesljiv v 
nogah (med njimi so bili zlasti naši obisko-
valci), se je kar sam podal po svojo por-
cijo golaža in čevapčičev pa priloge ter 
pijače. Stanovalci smo počakali na naše 
ustrežljive, ljubeznive čebelice in čmrlje 
(zaposlene), ki so nas več kot zanesljivo 
dobro, obilno postregli z vsemi dobrotami. 
Bilo je tako super okusno in slastno pri-
pravljeno, odlično skuhano in spečeno ter 
pred nas dobrosrčno položeno, da smo 
z velikim veseljem užili vso to brezmejno 
dobroto (ne le hrano pa pijačo, pač pa vso 
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Kritičnost: "Bodice, ki sem jih požel, so z drevesa, ki sem ga posadil." - George Gordon 
Byron

ljubečo energijo naših kuharic, kuhinjskih 
pomočnic, ekonomke, hišnikov in njihovih 
pomočnikov, zaposlenih v ZNO Doma). 

Ko smo se dodobra nasitili in napojili, so 
nas zasrbele pete pa kolesa, ker se nam 
je zdelo, da bi nam zelo koristilo urno pre-
tresti naša telesa. Plesni podij je bil kmalu 
premajhen za vse različno hitre plesalce 
pa sprehajalce in tudi oder za glasbenike 
je bil omejen zgolj na dva igralca, zato se 
je naš vrli debitantski »muzikant« (po do-
mače hišnik Matjaž) s svojim inovativnim 
inštrumentom (sintetizator na žaru) moral 
premakniti na varno. Bolj ali manj ritmič-
nemu poplesavanju ni bilo ne konca ne 
kraja, za utrjevanje migetajoče kondicije 
sta vsem dobrotam sledila še sladoled in 
kava. Za prijatelje si je treba čas vzet', se 
poveselit' in kdaj znat' potrpet'. Vsi skupaj 
smo si vzeli ogromno časa drug za dru-
gega, se poveselili in radostili medseboj-
ne sreče, prijetne bližine pa srčne topline. 
Naslednji dan pa smo hvaležno potrpeli 
ob utrujenih nogah, razbolelih telesih in 
drugih posledicah prekomernega uživa-
nja vsega najboljšega na pikniku pa še po 
njem.

Najlepša hvala vsem vam, naši dragi za-

posleni, ki ste kakorkoli (na prizorišču pi-
knika ali v zaledju) pripomogli k temu, za 
nas stanovalce najlepšemu, najsočnejše-
mu in najžlahtnejšem pomladnemu dne-
vu v letu. Hvala tudi delavkam v pralnici 
in šivilji, ki so pred in po končanem pikni-
ku oprale, veliko goro umazanega perila, 
morda kaj strganega tudi brž zašile. Res 
vas imamo vse zaposlene zelo radi (vsak 
izmed nas po svoje izraža svojo naklo-
njenost do vsakega izmed vas), vas vse 
150% spoštujemo in se vam z vsem bitjem 
in žitjem vsak dan znova zahvaljujemo za 
vse vaše nesebično delo, resnično pristno 
pričevanje za življenje v vsem njegovem 
žaru pa čaru med nami ter za vse odnose, 
ki vsebujejo vedno več polnosti, barvitosti 
in globine.

Še nekaj o vrednostih in vrednotah:

»Tla polna iglic borovcev ali mehke tra-
ve so zame vredna več kot najbolj raz-
košna perzijska preproga.«   
          Helen Keller

Sčasoma se naučiš, da se v življenju 
oddaljiš od ljudi, ki rušijo tvoj duševni 
mir, tvoje samospoštovanje, vrednote 
in življenjsko energijo. Ko se zavedaš, 
da je življenje minljivo, vidiš v vsaki 
malenkosti veličino. Največja vredno-
ta je, ko zmoreš osrečiti nekoga, če-
prav sam preživljaš težke časa. Želite 
si oči, ki vidijo najboljše v ljudeh, srce, 
ki odpušča najhujše, um, ki pozabi 
slabo in dušo, ki nikoli ne izgubi upa-
nja v življenje.

Alenka Oblakovič

Ljubezen: "Prav ničesar onkraj ljubezni ni. Ljubezen je tista, ki vrti ta svet in varuje 
zvezde na nebu." - Paulo Coelho

Pesem nas dalje notranje bogati

Še na en koncert v maju bi vas rada opo-
zorila. Da, na gostovanje naših starih 
znancev v tem Centru, ki nas vsako leto 
redno obiščejo: na moški zbor iz Leka. Ka-
kor zmeraj se mu z vso skrbjo posveča za-
gnan, vesten, požrtvovalen Milivoj Šurbek. 
Tudi letos so nam pevci svoja dela kvalite-
tno, razgibano, razločno podajali s pravim 
žarom, z iskrico upanja v srcih.

Zbor se nam je predstavil sprva kar lepo po 
domače. Dušo, ki je z notranjim mirom na-
polnila skladba Oj Triglav moj dom (Jakob 
Aljaž). Zopet sem se kot lani spomnila na 
našega očaka, na simbol slovenstva. Nasle-
dnja pesem je imela naslov Slovenec sem. 

Še enkrat so se pevci osredotočali na re-
nesančne ter druge umetnine s prejšnjih 
obdobij: recimo na neko daljšo, veličastno, 
zmagovito Alelujo.

Zaustavila bi se ob nenavadnih, zanimivih, 
kratkih japonskih pesmicah, imenovanih 
Haikuji. Očitno je šlo tu za priredbe del 
ali prevode. Tekste je prispevala izvrstna, 
plodovita, ustvarjalna pesnica Darinka 

Slamovec. Zelo je aktivna. Je na invalid-
skem vozičku, prejema številne nagrade 
ter priznanja po svetu. Nazaj do pesmic: 
uglasbil jih je zborovodja sam ter nam jih 
sproti razložil. 

Prva pesem nam opiše prelepo pomlad. 
Vesela deklica miga z boki. Druga pesem: 
starec se bliža rožnim grmom. Tretjič: vra-
bec si češe perje – z brnenjem glasov 
oponašanje ptička.

Znova nekaj ljudskih: naša koroška naro-
dna Se že svita, bo den. O čem pravi pe-
sem? Korajžen fantič je pri ljubici. Vseeno 
mu je kaj se z njeno hišo zgodi. Naj ji vsaj 
ostane postelja, kjer spi ponoči. Korošci 
postelji pravijo špampet. In zopet zbor ni 
mogel mimo ganljive, spevne, dalmatinske 
Ruža crvena. Poznala sem še drugo koro-
ško: Uštnejša ja ni – razmišljanje o zeleni 
prebujajoči se prerojeni naravi. 

Kaj bi dodala tu dalje? Po dvorani odme-
va napev Teče, teče bistra voda: napev o 
vodi Bistrici. V pesmi nastopajo krepki fan-
tje, delavci. Delajo na žagi, pilijo, pa vse 
kar zaslužijo dajo za vince. Tudi belokranj-
sko kolo na tem mestu omenjam. Izvede-
no je bilo v hitrem tempu, prav poskočno. 
Skupaj s pevci smo zapeli narodno Srce 
je žalostno. Ostale ljudske spletene v ven-
ček: temperamentna Sem fantič z zele-
nega Štajerja, Še, še en krajcarček mam, 
pesem o kužku s pasjim laježem, napev o 
ptičicah, rožicah. 

Nataša Mihevc
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Ena, dve, tri, pri nas se vse veselo vrti

V CSS Škofja Loka (v nadaljevanju Dom) 
ne mine dan brez kakršnegakoli živah-
nega miganja, kolesarskega tekmovanja- 
»tour de CSS Škofja Loka«, telesnega 
raztegovanja in atletskega dvigovanja, 
potrpežljivega stanja, umirjenega zibanja, 
pogumnega poskakovanja in občasno tudi 
malce nerodnega prekopicevanja, včasih 
komaj slišnega ropotanja pa mojstrskega 
plesanja (naše zvezde res vrhunsko ple-
šejo, a sem ter tja se zaradi nepredvidenih 
trkov številne zvezdice tudi v glavi zaiskri-
jo). 

Med tednom imamo polurno skupinsko 
telovadbo približno sočasno na treh raz-
ličnih mestih (na oddelkih Mozaik in Ma-
vrica ter v Burnikovi dvorani), ki jo vodijo 
tri terapevtke in, ki se je redno udeležuje 
najmanj 5 ducatov stanovalcev. Če bi vsi 
skupaj telovadili v Burnikovi dvorani, bi le 
ta počila po šivih. 

Poleg masovnega vsestranskega razgiba-
vanja so za nas stanovalce na razpolago 
še mnogoštevilne individualne vadbe, raz-
lične terapije ter učenja pravilnih gibov pa 

ustreznih obratov in varnega sklanjanja pri 
vsakodnevnih aktivnostih posameznika. 

Skratka, kdorkoli izmed nas ima željo po fi-
zičnem miganju, raztezanju, naprezanju in 
učenju pozabljenih, spremenjenih ali novih 
telesnih veščin, se lahko vključi v vse te 
prostovoljne dejavnosti. Nihče nikogar ni-
kamor ne sili. V toplih pomladnih dneh, ko 
po dolgotrajni mrzli, pusti zimi, vsi z vso 
močjo silimo ven na sonce, nas je težje 
privabiti k več različnim fizičnim aktivno-
stim, skupinski telovadbi znotraj Doma. 
Poleg tega pa včasih potrebujemo tudi 
spremembo in zato vsi skupaj z velikim 
navdušenjem zastrižemo z ušesi, ko nas 
naše iznajdljive ter za šalo nepredvidljive 
terapevtke povabijo k športnim igram na 
prostem. 

In tako je bilo tudi tokrat, v sredinem dopol-
dnevu, 31. maja 2017, ko smo se v velikem 
številu zbrali pred Domom ter smo, pod 
skrbno zanesljivo taktirko naših terapevtk 
in pripravnic, dvorišče pa rondo spremenili 
v zelo razsežen športni poligon. Na začet-
ku smo se razporedili v večje ali manjše 

Lepota: ʺLep moški je prijeten na pogled, toda laže je živeti s pametnim.ʺ - ruski

skupine, odvisno od posameznih športnih 
disciplin. 

Stanovalci na invalidskih vozičkih so se 
najprej pomerili v različnih štafetah. Bili so 
razporejeni v dveh vzporednih enako dol-
gih vrstah in so si podajali najprej balinčke 
(opla, ta je ušel po svoje), potem manjše 
gumijaste kroge (spet eden, ki je v trenut-
ku nepazljivosti dobil 'noge'). 

Zatem so dobili v roke kuhalnice in so si 
nanje medsebojno natikali pa iztikali gu-
mijaste kroge in ni kar tako od muh tale 
šport, ko moraš paziti, da v vsej vnemi ne 
mahneš s kuhalnico sebe ali soseda po 
glavi. 

Nato so si podajali žoge, najprej eno, po-
tem več in vedno hitreje, vedno bolj na-
tančno je bilo treba preprijemati neuboglji-
ve žoge, ki so na vsak način hotele pristati 
na tleh. Igrali smo tudi pikado in talno ko-
šarko s teniškimi žogicami. 

Se morda spomnite, kdo je lani na podob-
ni športni dejavnosti najbolj natančno in 
uspešno ciljal v obeh disciplinah? Seveda, 
to je bil Grudnov Janez, ki je bil tudi letos 
v mnogih športih neprekosljiv, po domače, 
bil je razred zase. Spretnejši stanovalci so 

se pomerili v postavljanju stolpov iz kovin-
skih posod, v vrtenju plastičnih krogov na 
rokah in na palicah, v metanju balinčkov 
(gumijasti ploščki za prstomet), v slalomu 
z vozički ali peš hoji okrog raznobarvnih 
plastičnih stožcev (res nenavadno, da jih 
je sila poredno kolo od vozička na vsak 
način hotelo podreti). 

Potem smo dobili na tleh položene ve-
like gumijaste žoge, ki smo jih z dolgimi 
pisanimi palicami kotalili po rondoju v čim 
lepši krožni liniji. Fizično sposobnejšim 
stanovalcem so bili na razpolago tudi vsi 
trije trajno postavljeni športni elementi na 
prostem. Skratka, v dobrih dveh urah smo 
se pošteno razmigali, utrudili, nasmejali 
športnim 'pogruntavščinam' in nenava-
dnim trikom, ter se močno razveselili naj-
bolj okusne pa zdrave malice, ki so nam 
jo pripravili v naši kuhinji. To je bil beljako-
vinski sadni 'smoothie' iz skute in gozdnih 
sadežev. Bil je več kot odličen, zato smo 
mnogi stali v vrsti za repete. Zanj se je pa 
res splačalo malo bolj migati.

Alenka Oblakovič

Materialne dobrine: "Tla polna iglic borovcev ali mehke trave so zame vredna več kot 
najbolj razkošna perzijska preproga." - Helen Keller
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Vox Medicorum
Bilo je v torek 21. marca. Tisti dan sem 
bila prav prerojena, spet polna optimizma, 
energije, moči. Z veseljem sem pričakova-
la nastop mešanega pevskega zbora Vox 
Medicorum med nami in želja se mi je ure-
sničila. Zbor že dlje časa poznam. Nekaj 
skladb zbora mi je dostopnih na zgoščen-
kah, a tokrat sem zraven na koncertu sli-
šala novejše vsebinsko kvalitetne mojstro-
vine, ki so mi kaj hitro legale na dušo. 

Precej se nas je v Burnikovi dvorani zbralo 
to popoldne. Pevci pod vodstvom mlade, 
izkušene, izvrstne Barbare Maver iz Trbo-
velj, so dali vse od sebe, trudili so se, da 
bi bila prireditev čim bolj pestra, dinamič-
na, razgibana. Pred samim nastopom so 
se ogromno upevali, posamezne glasbene 
točke so izvajali izjemno ubrano, zaneslji-
vo, intonančno, resnično brezhibno. Nji-
hova zborovodkinja je precej nadarjena. 
Nekdaj je bila korepetitorka akademskega 
pevskega zbora Tone Tomšič. Ob enem je 
odlična skladateljica. To nam je dokazala. 

Nepopisno navdušenje je zavladalo že na 
začetku prireditve, ko smo goste nagradi-
li s toplim, bučnim, mogočnim aplavzom. 
Umetniki so zapustili našo dvorano, se 
zopet tam pojavili, med korakanjem do 
nas so nam uvodoma predstavili kanon-
sko krajše renesančno delo iz 16. Stole-
tja, Živela glasba, nemškega komponista 
Michaela Preatoriusa. A naslednja rene-
sančna skladba je pripovedovala o belem 
labodu- avtor Jakob Arcadelt. V bistvu je 
šlo za pravi madrigal labodji spev. Labod 

poje, ko umira. Skladatelja pa njegova pe-
sem gane, zato je ob poslušanju speva 
neizmerno srečen.

Zbor se je v nadaljevanju sporeda osre-
dotočil na glasbeno ustvarjalnost zboro-
vodkinje. Njena prva lahkotna pesmica je 
nosila naslov Vabilo. Začenja se nekako 
tako: »Ljubica pojd' zmenoj«. Sicer si dalje 
besedila nisem v celoti zapomnila. Za tem 
nas je Barbara nenavadno, na svojstven 
način, ob slikoviti programski glasbi pope-
ljala skozi zgodovino do stare Ljubljane, 
Emone. V celoto so se združile nekakšne 
miniature za zbor pod skupnim naslovom 
Emona, Emona. Spoznala sem torej, kako 
se je včasih živelo v mestu. Vse se je med 
seboj prepletalo. Dozdevalo se mi je, kot bi 
slišala venček narodnih pesmi, toda pre-
mišljena, izjemno zanimiva predstavitev 
Ljubljane je delovala daleč od tega.

Potek miniatur:

Prihod v staro mesto: solist Janko Pre-
meljč glasno zakikirika. V ozadju se zasliši 
triangel, sledi krajša pavza, petje zbora. 
Emonske terme: pretakanje vode po ra-
znih starih posodah. Janko drugič zapiska 
na vodno piščal, podobno radostnemu 
ptičjemu čivkanju. Žabe: večer se budi na 
Ljubljanskem barju. Tam glasno regljajo 
žabe, njihovo kvakanje odmeva do mesta.

Zbor preprosto v programu ni mogel mimo 
naših ljudskih in drugih pesmi. V spored je 
uvrščal te napeve: Ko so fantje proti vasi 
šli, koroško narodno: Ta drumlca je zvo-

Modrost: ʺPet stopenj vodi k modrosti: molčati, poslušati, spomniti se, delovati, učiti 
se.ʺ - arabski

mlana, primorsko ljudsko Dajte, dajte v 
priredbi Alda Kumarja z narečnimi poseb-
nostmi, Barčico, Potrkan ples. Pri napevu 
s primorja smo naleteli na takšne narečne 
pojme: novica – nova nevesta, rampin – 
kol, kušin – blazina.

Zadnji dodatek koncerta pa makedonska 
Rundum: to je kolo, ples, ki ga plešejo fan-
tje, ko se dekletom pridružijo.

Kaj sem še morda s prireditve spustila, a 
v grobem sem bistvo tega članka zadela. 

Zbor – pretežno ga sestavljajo zdravniki 
iz Ljubljanskega kliničnega centra, skupaj 
z medicinskimi sestrami, nas je očaral s 
prikupnim, sijajnim muziciranjem. Naglo, 
ganljivo smo se razšli, kajti naše interprete 
so čakale številne delovne obveznosti.

Kaj bi zapisala ob slovesu sestavka? Pe-
sem je zmagala nad kruto resničnostjo 
vsakdanjega življenja, zlahka našla pot v 
skrivne kotičke srca, polepšala nam po-
mladni dan.

Nataša Mihevc

BILI SO MED NAMI
 

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

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

  

MUNDA Ernest (1941)

RITUPER Bogomila Klara (1921)

DOLENEC Marija (1931)

JELENC Marija (1922)

ŠKUFCA Janez (1953)

Nežnost: "Otrokova roka v vaši – kolikšno nežnost in moč vzbudi. V hipu postanete 
preskusni kamen modrosti in moči." - Marjorie Holmes     
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Gnezdenje sivih čapelj v Škofji Loki

Pred Burnikovo dvorano so se s fotografsko razstavo predstavili Egon Cokan, Milan Mi-
halič, Janez Podnar in Tone Štamcar. Čaplje videvamo v krošnjah našega parka tudi mi, 
preletavajo tudi naš Center, zanimivosti in opis iz življenja sivih čapelj, ki so ga ob svoji 
razstavi pripravili avtorji fotografij, pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Foto: Janez Podnar

Letošnjo pomlad smo bili meščani, ki so nas poti vodile mimo Name, večkrat presenečeni 
nad nenavadnimi glasovi, slišanimi v tem delu mesta. Čudni zvoki so prihajali z velike 
bukve in z macesna, od spodaj navzgor pa se ni videlo, kdo jih povzroča. Nad nami in 
nad starim delom mesta, v bližini reke Sore, so preletavale velike ptice, včasih z vejami v 
kljunih. Le kdo so mogočne ptice? So mogoče zašle? Kaj počnejo v centru mesta?

Kmalu so jih opazili lovci, pa ne lovci v klasičnem smislu, ampak lovci na fotografije, ki 
so ugotovili, da ptiči gnezdijo v velikih mogočnih drevesih in da se jih da ujeti v objektiv s 
terase Name, kjer domuje mladinski oddelek naše knjižnice. Tam je bilo na preži kar nekaj 
fotografov, a največkrat Egon, Milan, Janez in Tone. Je pa tak lov stvar pravega trenutka. 
Vzeti si je treba čas, imeti potrpljenje, čakati…

Nastalo je nekaj tisoč fptografij, izbor za razstavo ni bil enostaven. Narejene so bile v 
bližini parkirnih prostorov, s terase in strehe Name, ter terase bivšega hotela Transturist.

Obzirnost: ʺNe govori o svojem uspehu človeku, ki je doživel neuspeh.ʺ - kitajski

Foto: Tone Štamcar

V centru Škofje Loke sta začeli v apri-
lu gnezditi dve družini, ena na macesnu, 
druga pa na rdeči bukvi. Večina dračja za 
gnezdo so prinesle iz smeri Škofjeloškega 
gradu in začetka Selške doline, največ z 
obrežja Sore.

Nekaj vejic so odlomile tudi z bližnjih dre-
ves in z rdeče bukve, na kateri so imele 
gnezdo. Družini čapelj se med seboj nista 
dobro razumeli in večkrat so se med njimi 
vneli spopadi.

Za veliko vrst ptic je zelo pomembno, da 
kar najhitreje zapustijo gnezdo, saj gnez-
da niso varna in prijetna, kot si to pred-
stavljamo. Gnezdo lahko najdejo plenilci, v 
njih se zaredijo paraziti, zato ptičji starši in 
mladiči težijo k temu, da se čimprej spra-
vijo iz gnezda.

Ko so se mladički izvalili, so jim starši cele 
dneve prinašali hrano v gnezdo in tam 
pred mladički le to izbljuvali. Mladički so 
imeli velik apetit in so se neverjetno hitro 
razvijali. Bilo je precej vreščanja. Največ, 
kadar so starši prinesli hrano.

Odkritost: "Naša najbolj odkrita dejanja so hkrati tudi najbolj preračunljiva." - Andre 
Gide

Foto: Egon Cokan

Včasih pa je vseeno prezgodaj. Družina, 
ki je gnezdila v vrhu mogočne bukve, je 
imela tri mladiče. Dva sta bila krepka in 
močna, tretji pa je bil šibak in bi kmalu 
padel iz gnezda. Brat mu je priskočil na 
pomoč in ga je ob skorajšnjem padcu, ko 
se je mladiček trudil priti nazaj na varno, s 
kljunom vlekel nazaj v gnezdo. Mladičku je 
tokrat uspelo. Čez nekaj dni je mala čaplja 
zares padla iz gnezda in pod drevesom 
poginila.

Foto: Tone Štamcar
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Siva čaplja (Ardea cinerea) je z iztegnjenim vratom dolga od 84 do 102 cm, raz-
pon njenih peruti pa meri od 155 do 172 cm. Siva čaplja od ostalih čapelj izsto-
pa po svoji velikosti in krepki postavi. Zgornji del njenega telesa je bolj ali manj 
enotno pepelnato siv, trebušni del je sivo bel, na bokih pa ima črni lisi. Siv vrat, ki 
ga med počitkom popolnoma uvije, je spredaj bel, krasijo ga vzdolžne črne črte. 
Nad rumenim očesom teče proti zadnjemu delu glave črna proga, ki se na tilniku 
konča s perjanico iz treh dolgih črnih peres. Odrasle živali imajo čelo in tême 
popolnoma belo, medtem ko je ta del glave pri mladih osebkih siv. Njen dolg in 
močan kljun umazano rumene barve ima obliko bodala. Z njim spretno lovi plen 
bodisi iz zasede bodisi z zalezovanjem. Ure dolgo lahko nepremično stoji na bre-
gu reke in čaka, da nič hudega sluteča riba ali rak pride mimo nje, takrat bliskovito 
iztegne vrat in zgrabi plen. Drugič pa na dolgih rumenkasto sivih nogah brodi ob 
bregu jezera ali previdno stopa po močvirju ali travniku in opreza za dvoživkami, 
plazilci in malimi sesalci. Njenemu ostremu vidu ne uidejo niti polži, žuželke in 
ptičji mladiči. Siva čaplja leti s skrčenim vratom in z iztegnjenimi nogami, zato jo 
lahko v letu zlahka ločimo od podobnega žerjava ali štorklje.

Siva čaplja je selivka, ki se na jug odpravi septembra ali oktobra. V manjših jatah 
se seli ponoči. V naših krajih lahko zimo večinoma prebrodi, zato jo v Sloveniji 
videvamo preko celega leta. Pozimi se našim sivim čapljam pridružijo še ptice, 
ki so gnezdile visoko na severu Evrope. Na gnezditvena območja se siva čaplja 
vrne že zgodaj spomladi in gnezdi od februarja do aprila. Znana je po tem, da 
rada gnezdi v velikih kolonijah. Največje gnezdilne kolonije v Evropi štejejo tudi 
po več sto parov, vendar pri nas večinoma gnezdi v manjših skupinah ali celo 
posamič. Gnezdo, v katerega se pogosto vrača leto za letom, si najrajši zgradi v 
krošnji visokih dreves v bližini jezera ali reke, oziroma tam, kjer se počuti varno 
pred plenilci. Zato gnezdi tudi v neprehodnem trstičju ali na nedostopnih skalnih 
pečinah.

Populacija sive čaplje si je do danes opomogla od neusmiljenega lova v devet-
najstem stoletju, ko je zaradi svoje ribojede navade prišla navzkriž z ribiči in ribo-
gojci, saj so ti svoje bazene z ribami bolje zaščitili pred njo in jo nehali preganjati. 
Danes jo ogrožajo zlasti nepremišljeni posegi v gozdove, s katerimi lahko gnezdi-
šča uničimo. Tudi posegi v neposredni bližini gnezdilne kolonije lahko postanejo 
preveč moteči in gnezditev tam ni uspešna.

Vir: https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/ptici/caplje

Potrpljenje: "Potrpljenje je grenko, vendar prinaša sladke plodove." – Jean Jacques 
Rousseau

Prijaznost in potrpežljivost do sočloveka 
kot izziv za prihodnost

Ko sem prebrala temo za naslednjo šte-
vilko časopisa Štirje letni časi, sem dobila 
motivacijo in pomislila na zelo pomembne 
teme, ki se tičejo vseh nas. Prav ta no-
tranja vprašanja in osebne dileme, so me 
spodbudile da napišem nekoliko besed in 
izrazim svoje mnenje.

Ko  delamo z ljudmi, ki so pogosto težko 
bolni, potrebujemo vedno veliko mero po-
trpežljivosti, sočutja, umirjenosti in vztraj-
nosti, da bi skupnimi močmi dosegli cilj, ki 
je vedno isti: zadovoljen in pomirjen paci-
ent in zadovoljno osebje.  

Kot zdravnica sem pogosto v dilemi kako 
sporočiti neprijetno novico ali na kakšen 
način slabe novice povedati zaskrbljenem 
pacientu in njegovim svojcem.  Skozi tako 
težke izkušnje in situacije mora človek ve-
dno uporabiti mešanico svoje osebnosti, 
vsega tistega kar se je do sedaj naučil, 
upoštevati moralne kodekse in prepoznati 
kaj si pacient želi glede svojega zdravstve-
nega stanja in bolezni.  

Srečo imamo, da smo pogosto tudi sami 
nagrajeni z lepo besedo, pohvalo in prije-

tnim pogledom. To je zares največje darilo, 
ki ga lahko prejmemo za ves trud in zdra-
vljenje pacienta. Mogoče prav v mojem 
poklicu vidim, kako zelo so v zdravstveni 
praksi pomembne lastnosti: upanje, zau-
panje, spoštovanje, sočutje, optimizem in 
naklonjenost. Trudimo se tudi glede naj-
bolj pomembne vrednote: ne škoditi paci-
entu s svojim ravnanjem, ampak ga pomi-
riti, razbremeniti in dopustiti žarek upanja, 
da vedno sije s svojo svetlobo.  

Na žalost smo danes v sodobnem svetu 
priča mnogim neprijetnim dogodkom. In v 
stroki v kateri delam se mi se zdijo še kako 
pomembne vse te pozitivne človeške la-
stnosti, kot so prijaznost, zmožnost prisluh-
niti drugemu, biti korekten in optimističen.

Za konec bi rekla ravnajmo se in hodimo 
po stezi dobrih in prijaznih ljudi in  potrudi-
mo se biti sočutni in potrpežljivi. 

Jagoda Dabić Jovanović 
dr. med. spec. druž. med.

Razumevanje: ʺČe bereš in ne razumeš, je isto kot da bi lovil in ne ujel.ʺ - italijanski

Prostovoljci podjetja Krka so se ob tednu prostovoljstva 
družili z našimi stanovalci in hkrati igrali tudi vedno za-
nimivo tombolo.
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Resnica: "Tudi prijateljem je treba povedati resnico v obraz." - Ivan Cankar  

Tudi po veliki noči nas je to sredo glasba 
duhovno bogatila na vsakem koraku, spre-
mljala nas povsod. K temu so ogromno 
prispevale izredno temperamentne Koro-
šice. Da, starejše upokojenke, iz krajevne 
skupnosti Dravograd, bice (kar koroško 
pomeni babice). Nadele so si dodatno ime 
Bica Band. 

Živahno so nam pele, lotevale so se igra-
nja ljudskih glasbil. In tudi harmonika je na 
srečanju prišla v poštev. Počutil si se, kot 
bi bil na vaški veselici. Prisluhnil si vriska-
nju, petju. Enkratno je vse zvenelo. Koliko 
vedrine so izžarevale te preproste žene. 
Radost, vitalnost so trosile naokrog. In-
strumenti, na katere so nam muzicirale: 
poleg harmonike še trombon, basovska 
trobenta, tamburin, čez čas zvončki, glas-
bilo, narejeno iz buč… Harmonikarica Ire-
na si je na znane melodije priljubljenih na-
pevov izmišljala duhovite tekste. 

Gostje so se nam predstavile s svojo hi-
mno. V njej je bila uporabljena melodija za 
pesem o mami z naslovom Mamica je ka-
kor zarja, besedilo pa je bilo spremenjeno. 

O, koliko ljudskih napevov smo ta dan sli-
šali: pesem Oj lepo je res na deželi, Re-
giment po cesti gre, Drežniško, Lisička je 
prav zvita zver, Kaj nam pa morejo, Trav-
nički so že zeleni…

Pevke so se posvetile naravi – Izidor ovči-
ce pasel. Na humoren način so nam od-
pele narodno Na planincah luštno biti, s 
spremljavo z zvončki. Pesmica se nenava-
dno zaključi. Je že res, da pastirica kuha 
žgance, kamor pade muha. Nazadnje se 
pa še žaba dere v solati in še te pastir ne 
je. O čem nam je pripovedovala narodna 
Moje dekle je še mlado z drugačnim teks-
tom? O sedemdesetletni starki s skromno 
pokojnino. Nasmejali smo se od srca. 

Z verzi so nam upokojenke ogromno spo-
ročale, posredovale so nam domače pe-
smi, ki jih rade pojejo svojim vnukom. 

Zopet smo se stanovalci od pevk posla-
vljali ganljivo, vsi razgibani. Nato so nam 
Korošice za spomin poklonile zanimivo 
knjigo o deželi ter pisane balone.

Nataša Mihevc

Ljudska pesem, še naprej naše dragoceno 
bogastvo 

Izidor ovčice pasel,  
lepo žvižgal, lepo pel.

Tingel, ting, tingel, tingel, tong, 
tingel, ting, tingel, tingel, tong, 
tingel, ting, tingel, tingel, tong, 

tingel, ting, tong.

Ko ovčice je zapustil, 
stopil je v vojaški stan. Tingel …

Lepo je cesarja služil, 
lepše pa Gospod Boga. Tingel …

Prav zvesto Boga je služil, 
lepo živel, lepše umrl. Tingel …

Zjutraj so ga pokopali, 
zvečer je že travca bla. Tingel …

Zvečer so travco pokosili, 
zjutraj je še lepša bla. Tingel …

Izidor ovčice pasel

Samostojnost: ʺHitro naredi, kdor sam naredi.ʺ - nemški
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Sreča: "Ni poti do sreče, sreča je pot." - Thich Nhat Hanh

Naši otroci živijo najbolje na svetu

Pregled dogodkov od marca do junija

PO SLOVENIJI

Topli sončni žarki so prinesli enega najto-
plejših marcev v zgodovini meritev. Pov-
prečna temperatura je bila skoraj 11ºC. 
Podobni topli marci so bili še v letih 1994, 
2012 in 2014. Nadpovprečno toplo in suho 
vreme so uživali ves marec, pa do sredine 
aprila, ko je prišla ohladitev in pozeba. Ta-
krat so se temperature v večjem delu dr-
žave spustile pod ledišče, kar je prineslo 
spomladansko pozebo. Temperature so 
se ponekod spustile pod minus 8ºC. Poze-
ba je naredila veliko škodo vinogradnikom, 
sadjarjem in gojiteljem zelenjave, pa tudi 
čebelarjem.

Zelene napotnice s katerimi smo doslej 
hodili na preglede ali posege k specia-
listom so letošnjo pomlad upokojili. 10. 
aprila so zaživele e-napotnice. To pomeni, 
da napotnice ne bomo dobili več v roke, 
temveč se bomo samo prijavili na pregled 
in sporočili številko e-napotnice.

Pa še ena dobra novica za vse upokojence 
in bodoče upokojence. V Državnem zboru 
so bili vsi naši poslanci enotni pri sprejetju 
novele pokojninskega zakona. Tako naj bi 
najnižja pokojnina za polno delovno dobo 
znašala 500 €. Osnovni namen te novele 
zakona je zagotoviti najnižjo pokojnino ti-
stim, ki so kadarkoli v preteklosti dopolnili 
polno pokojninsko dobo, njihova pokojnina 
pa ne dosega te vrednosti. Do takšne mi-

nimalne pokojnine je trenutno upravičenih 
45.200 ljudi. Upam, da bo ta novela kmalu 
začela veljati.

Že peto leto po vrsti pa smo Slovenci na 
prvem mestu na svetu po številu presadi-
tev srca na milijon prebivalcev. Lani so pri 
nas presadili 31 src, od katerih so jih 24 
pridobili z izmenjavo Eurotransplanta. Pri 
prevozu organov, ki mora biti hiter, ključno 
vlogo igra Slovenska vojska z letalom Fal-
con. Lani so z njimi prepeljali  21 organov 
in enkrat protistrup.

V Tolminu so se ob 100. obletnici konca I. 
svetovne vojne spomnili milijon žrtev vseh 
narodnosti.  Spomnimo se, da so se 23. 
maja 1915, začeli v Posočju najhujši boji 
v zgodovini človeštva v gorskem območju. 
Končali so se leta 1917 z mnogimi žrtvami 
na obeh straneh, pri tem pa je bilo največ 
padlih slovenskih fantov, ki so se bojevali 
na obeh straneh.

Otroci, naša bodočnost in neizmerno bogastvo (na sli-
ki učenci OŠ Dražgoše, ki se redno predstavljajo našim 
stanovalcem).

Šport: "Če bi rad bil prvak, se bori rundo več." - James J. Corbett. 

10. maja pa je županja Washingtona, glav-
nega mesta Amerike, proglasila za dan 
slovenske hrane. V vseh 113 javnih šolah 
so otrokom ponujali slovenske tradicio-
nalne jedi. Na eni osnovni šoli pa so slo-
vensko hrano kuhali tudi slovenski šolarji. 
Tako so ameriški otroci za zajtrk jedli »fr-
tajlo«, za kosilo »šelinko« (tipično kraško 
jed: zelenjavna juha iz zelene s panceto 
ali pršutom ali klobaso), za popoldansko 
malico pa solato s kuhanim mesom. 

Pa še ena novica o otrocih. Mednarodna 
organizacija Save the children je konec 
maja objavila prvo poročilo o tem, kje 
otroci najbolje živijo. In med 172 državami 
sveta je Slovenija na prvem mestu skupaj 
z Norveško, pred Finsko, Nizozemsko in 
Švedsko. ZDA so šele na 36. mestu. Pri 
ocenjevanju so upoštevali prehrano, do-
stop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otro-
ško delo, najstniško nosečnost in tudi voj-
ne razmere oziroma regionalne konflikte.

V anketi na VALU 202 je 29. maja postal 
ime tedna gospod Vincenc Draksler. Do-
bri mož, ki je občini Kranj podaril že 2.4 
milijona eurov. Zato 87-letnega Kranjčana 
kličejo domačini kar Dobrotnik. S svojo 
drugo ženo živi v Švici, nima otrok. V Kra-
nju je ustanovil fundacijo, s katero pomaga 
odvisnikom od droge, pred kratkim pa je 
daroval denar za Materinski dom Gorenj-
ske. Svoje bogastvo deli tudi v Švici, kjer 
je ravno tako ustanovil fundacijo. 

Pa še enega dobrega moža ne moremo 
spregledati. Slovenski mediji so poročali o 
Robin Hoodu iz Maribora. Gre za Borisa 
Krabonjo, sicer profesorja zgodovine na 

eni izmed srednjih šol v Mariboru, ki se s 
svojim društvom Žvižgač trudi reševati so-
cialne stiske Mariborčanov. 

15. maja pa med je med nami završala ne 
preveč dobra novica. V vrhniškem pod-
jetju za predelavo odpadkov Kemis je iz-
bruhnil požar. Tam so skladiščili 1400 ton 
odpadkov, od tega več kot polovico nevar-
nih. Zgorela je polovica vseh odpadkov. To 
je ena izmed večjih ekoloških katastrof pri 
nas, na katero pristojni niso bili pripravlje-
ni.  Še sedaj se ne ve ali je zemlja okoli 
tovarni oporečna ali ne. Kmetje so za vsak 
primer zavrgli vso zelenjavo in travo, ki so 
jo pokosili po požaru.

Konec marca so v Gorenji vasi simbolično 
položili temeljni kamen za začetek gradnje 
nove športne dvorane. Nova dvorana naj 
bi zrasla ob obstoječi telovadnici OŠ in naj 
bi bila zgrajena konec leta 2018. Sedanja, 
46 let stara telovadnica ne ustreza več so-
dobnim standardom, pa tudi premajhna je 
postala za 500 gorenjevaških otrok.

V Železnikih pa so v začetku aprila odprli 
prenovljene prostore pošte, kar pomeni, 
da pošta dolgoročno ostaja v kraju in ne 
bo zaprla svojih vrat, kar se žal že dogaja 
ponekod po Sloveniji.

30. aprila pa je v Žireh minilo natanko 
sedemdeset leto od ustanovitve Tovarne 
športnih čevljev, ki so jo štiri leta kasne-
je preimenovali Alpina. Leto po protestih 
pred tovarno vlada v podjetju optimizem. 
Delavci si na tiho želijo le večje plače, saj 
jih velika večina dela za minimalno plačo.
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KAJ SE JE PA V ZADNJIH MESECIH  
DOGAJALO IZVEN NAŠIH MEJA,  
PO SVETU…

kaj orožja. Kmalu pa njegovem odhodu pa 
se je začel med temi državami konflikt. V 
tem času ko to pišem so Egipt, Saudska 
Arabija, Bahrain in UAE zaprle meje s Ka-
tarjem.

Ko smo že na Bližnjem vzhodu naj ome-
nim, da vojna v Siriji še vedno ni končana.

Od nemirnega Bližnjega vzhoda, pa po-
glejmo na sosednjo celino Afriko. Tudi 
tam se, tako kot v Evropi, soočajo z vse 
večjo begunsko krizo v Južnem Sudanu, 
najmlajšo državo v svetu. Zaradi vojne 
pustoši lakota, pa tudi suša je vse večja. 
Številni zato iščejo zatočišče v sosednjih 
državah. Večina jih odhaja v sosednjo dr-
žavo Ugando. Angleški časopis Guardian 
piše, da te begunce sprejemajo bolje kot 
kjerkoli po svetu. Ugandčani pravijo, da so 
v preteklosti tudi sami morali bežati v dru-
ge države, kjer so našli varnost. Zdaj pa 
čutijo odgovornost in obvezo, da vrnejo to 
dobroto in jih sprejmejo medse.

Od zahodne Afrike, čez Atlantski ocean 
pridemo v Južno Ameriko. 

Zaradi pomanjkanja hrane in drugih osnov-
nih dobrin, morajo prebivalci Venezuele 
vsak dan po več ur čakati v vrstah, da lah-
ko kupijo te dobrine. Ostale južnoameri-
ške države imajo nekakšen embargo proti 
Venezueli. Njihov predsednik Manduro je 
ZN narode že zaprosil za pomoč. Država 
ima sicer največje zaloge nafte na svetu, 
vendar nimajo denarja za nakup ustrezne 
opreme za črpanje nafte.

V sosednjem Paragvaju pa je množica 
protestnikov vdrla v parlament. Naspro-

V Evropi je bilo kar nekaj volitev, ki so jih 
ostale države skrbno spremljale, sploh za-
radi vzpona skrajno desnih nacionalistič-
nih strank.

Tako  je na Nizozemskem zmagala stran-
ka dosedanjega premiera, ki je evropsko 
usmerjen. Njegov najtesnejši tekmec, se 
je pa zavzemal za izstop Nizozemske iz 
Evropske unije. Ravno tako sta bila v Fran-
ciji največja tekmeca desno usmerjena 
Marin Le Pen in mladi neodvisni kandidat 
Manuel Macron. Zmagal je slednji, ki je s 
svojimi 39 leti postal najmlajši francoski 
predsednik v sodobni zgodovini. 

V ZDA pa je minilo prvih 100 dni novoizvo-
ljenega predsednika Trumpa. Američani 
ga še vedno spremljajo z mešanimi občut-
ki oziroma še zmeraj ga niso sprejeli kot 
predsednika. Zamerijo mu, da je odstopil 
od zdravstvene reforme, katere namen je 
bil zdravstveno zavarovati vse državljane 
Amerike, zamerijo mu, da je razveljavil 
vse ukrepe namenjene podnebnim razme-
ram.  V mesecu maju je obiskal več držav 
na Bližnjem vzhodu, kjer je prodal kar ne-

Tišina: "Bog je prijatelj tišine. Opazujte, kako narava - drevesa, cvetje, trava - raste v 
tišini; opazujte zvezde, luno in sonce, kako se premikajo v tišini... Tišino potrebujemo za 

tovali so izglasovanemu določilu, da bi 
dosedanji predsednik ostal na oblasti še 
pet let. Po njihovi ustavi iz leta 1992, ko so 
imeli 35 let na oblasti diktatorja, so izvo-
ljeni predsedniki na položaju le en petletni 
mandat.

Ja, takole se je vrtel naš svet zadnje tri 
mesece! In mislim, da mirno lahko reče-

mo, da je v Sloveniji lepo. Imamo lepo 
neokrnjeno naravo, živimo še kar solidno, 
čeprav včasih stokamo, da nam je hudo. 
Imamo pa predvsem mir.

Vsem bralcem časopisa 4 letni časi želim 
lepo in toplo poletje!

Uroška Uršič

to, da bi se lahko dotaknili duše." - mati Tereza

VAJE ZA SPOMIN

Vstavi ustrezne manjkajoče besede (besede se nanašajo na poleni čas)

M O  __  __  E 

A V  __ U  __  __

P  __  __  Ž  __

D  __  P  __  S  __

P  __  __  I T  __ I C  __

J  __  L  __  J

P O __  E  __  __  E

S  __ __  C E

Zamenjajte črke s številkami, da dobite vsoto oz. razliko.  
(Primer:   A + D = 1 + 5 = 6 )

A  +  D  =  ______________________________________

E  +  N  =  ______________________________________

T  -  A  =  _______________________________________

Š  -  K  =  _______________________________________

G  +  C  =  ______________________________________

J  +  B  =  ______________________________________

L +  K  =  ______________________________________
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NAGRADNA IGRA

 

V 64. številki je bilo vprašanje

Kako imenujemo bolezen za katero so 
značilne motnje spomina?

 

Pravilno odgovor na vprašanje je,
da to bolezen imenujemo demenca in

izžrebana stanovalka kateri čestitamo je

IVANA DRNOVŠEK 

 
 

Novo vprašanje, ki vam ga zastavljamo je:

Kdo je človekov najboljši prijatelj?
 

Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,  
lahko oddate v recepciji Centra najkasneje do 

31. avgusta 2017 

Izžrebane stanovalce posameznih številk časopisa v letu 2017 
čaka ob koncu leta skupna nagrada oz. presenečenje!

Uspeh: "Uspeh je vedno otrok poguma." - Prosper Jolyot de Crebillon 

Pisanje pozdravov na kartonček ima 
svoje korenine v 19. stoletju.  

Sprva ročno poslikani, kasneje ustvarjeni za množično prodajo,  
a še danes imajo svoj poseben pečat.

RAZGLEDNICE IZ NAŠIH KRAJEV

je tema, ki vam jo ponujamo v razmislek za 
66. številko časopisa 

Štirje letni časi

V rubrikah

KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE, 

MED NAMI,  PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE, 

ČISTO VSAKDANJE STVARI, 

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,

RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,

IZ STARE ZAKLADNICE , POMEMBNI DOGODKI, 

in POGLED V PRETEKLOST

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

 

natasa.kalan@css-sl.si

najkasneje do  

25. avgusta 2017

ŽELIMO VAM ČAROBNE POLETNE VEČERE!



Št. 65  -  Junij 2017

Štirje letni časi je časopis
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

Stara Loka 31, Škofja Loka

Glavna urednica: Nataša Kalan
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar,

Uroška Uršič, Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik

Slikovno gradivo: Arhiv CSS Škofja Loka

Priprava za tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.

Junij 2017 - 400 izvodov

www.css-sl.si


