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»Najlepe dii kruh, najbolja zaèimba je sol, najlepa ljubezen je otrok.«
pregovor

Dragi otroci,
skrbeli bomo za vas in vas varovali - dokler nas boste potrebovali.
Va nasmeh poplaèa vse nae skrbi.

Vai vdani stari in skrbniki
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Spotovani!

V letu 2008 se bo dopolnilo 40. leto organiziranega delovanja humanitarnega drutva Soitje,
katera temeljna skrb je pomoè osebam z motnjo v duevnem razvoju ter njihovim druinam.
Ob tej obletnici je prilonost, da se vam v imenu obèine zahvalim za opravljeno delo, za zavzetost in tudi za èloveko toplino, ki jo razdajate drugim. Vae udejstvovanje spodbuja in razvija mnoge èloveke potenciale, izboljuje kakovost ivljenja, spodbuja socialno odgovornost in razvija soitje med posamezniki, druinami in skupnostmi. Vsaka prizadeta oseba potrebuje pomoè starev in prijateljev tako pri telesni kot tudi v duhovni rasti. Z medsebojnim
druenjem pomagate prizadetim odkrivati njihove sposobnosti, njihovim najblijim pa radosti, ki jih nudi ivljenje. Ljudje z motnjami v duevnem razvoju so drugim ljudem bolj podobni, kot pa se od njih razlikujejo. Imajo elje,
prijatelje, interese in teave. V predolskem obdobju jih veèina hodi v vrtec, pozneje v olo in
po dokonèanem olanju se zaposlijo. Njihove
potrebe vzgoje, izobraevanja in dela so drugaène, posebne. Zato tudi sodijo v skupino
oseb s posebnimi potrebami.

Leta 1968 so si ob ustanovitvi èlani drutva Soitje zadali predvsem dve nalogi: pomagati starem in strokovnim delavcem pri skrbi za prizadete osebe, jih poiskati in pomagati, da se enakopravno vkljuèujejo v olo, delo in ivljenje.
Kako pomembno in uspeno je vae delo, lahko potrdi tudi zlati grb obèine kofja Loka, ki
ste ga prejeli leta 1998.
Pridruujem se vaemu poslanstvu, da bi otrokom in odraslim duevno prizadetim osebam
zagotovili kakovostno ivljenje, ki temelji na
enakopravnosti in neodvisnosti. Pridruujem se
vam v vai veri v delovanje in v ustvarjalno moè
in prilonosti za zagotavljanje enakih monosti
za osebe in njihove druine kot jih imajo drugi
ljudje.
S svojim delovanjem spreminjate duhovno
ozraèje skupnosti, saj presega politiène, etniène, socialne pregrade in s tem vse zamejujoèe in zmotne predsodke o drugaènih.
Hvala vam.
Igor Draksler, upan Obèine kofja Loka
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kofjelokemu Soitju
ob prehodu v peto desetletje
Dragi prijatelji!
Najprej iskrene èestitke ob vaem jubileju!
Leta tako hitro teèejo, da se mi dozdeva, kakor
bi pred nekaj tedni pisal o vaem zadnjem praznovanju, v resnici pa je minilo od takrat e pet
let. Takrat sem zapisal, da se vam iskreno zahvaljujemo za vae predano drutveno delo tudi
zato, ker ste z njim tkali mreo nae skupne
slovenske oskrbe za osebe z motnjami v duevnem razvoju in njihove druine. Pisal sem
tudi o drutvih Soitje, ki so posebna drutva.
Tudi danes mislim tako oziroma sem v to e
bolj preprièan. To stalièe vsak dan znova potrjujejo aktivnosti in tudi rezultati, ki jih dosegamo tako v lokalnih drutvih Soitje kakor tudi
na nacionalni ravni v nai skupni Zvezi.

Drutva so ljudje. Od njih je odvisno, kako zavzeto izvajamo naèrte in kako dosegamo cilje.
kofjeloko Soitje v vsej svoji programski irini vedno znova dokazuje, da eli delovati na
svojem razgibanem teritoriju, tam kjer ljudje z
motnjami v duevnem razvoju in njihove druine ivijo. Zato ni lahko na kratko povzeti vseh
dejavnosti in aktivnosti, ki jih je drutvo izvajalo
v preteklih tiridesetih letih, saj so se le-te spreminjale, dopolnjevale in bogatile. Èe je bil nekoè cilj urejeno olanje, vkljuèno s predolskim
varstvom, je bil kasneje cilj varstveno delovni
center, e vedno pa se trudite, da bi dosegli
naslednjega, in sicer da bi konèno tudi v vaem koncu dobili za odrasle osebe z motnjami
v duevnem razvoju ustrezno celodnevno varstvo, ki bi postal njihov drugi dom. Preprièan
sem, da vam bo tokrat resnièno uspelo tudi to
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dejanje, saj je e kar preveè let minilo, odkar
je bilo s strani vaega drutva vloenih veliko
naporov, zaradi volje drugih pa se je ta cilj vedno znova odmikal.
V naih drutvih delujemo povsem na prostovoljni osnovi, zato je vèasih zelo teko najti tudi
iz vrst èlanov pripravljene sodelavce, ki bi znali in zmogli pomagati pri posameznih dejavnostih. V eni izmed takih dejavnosti ste v kofjelokem Soitju edinstveni tudi v slovenskem
prostoru. V mislih imam va sistem organiziranih dnevnih prevozov, ki jih izvajate za nae
mlaje in stareje prijatelje in prijateljice, ki jih
potrebujejo, da pridejo v svojo olo ali varstveno delovni center. Podroèje, ki ga s svojo
dejavnostjo pokriva vae drutvo ni majhno, e
bolj pa je razgibano, saj tako Poljanska kot
Selka dolina s svojim zaledjem nista med najbolj enostavnimi teritoriji. Pa vendar vam uspeva v zadovoljstvo uporabnikov in njihovih druin, saj bi drugaèe e zdavnaj vrgli puko v
koruzo.
In èe sem dejal, da so drutva ljudje, potem to
toliko bolj velja za posameznike, ki ste jim v
drutvu zaupali odgovornost, da vas vodijo. Èe
ne bi bilo volje in vèasih tudi pozitivne trme,
potem Filipu in vsem njegovim sodelavcem ne
bi uspevalo drutva voditi tako, kot je bilo to v
preteklih tiridesetih letih. Pa ne samo njim. V
drutvu je sodelovalo tudi e mnogo drugih, ki
so vsak ob svojem èasu prispevali k drutvenemu delovanju. Zato tudi njim ob tej prilonosti iskrena zahvala in izraz spotovanja!
Skrb za osebe z motnjami v duevnem razvoju in njihove druine ni enkratna zgodba, ki bi
se lahko konèala takrat, ko nekaj doseemo.

Nove razmere, novi pogoji, nove potrebe vedno znova postavljajo pred nas nove izzive. Danes ne govorimo veè samo o elementarni skrbi za osebe z motnjami v duevnem razvoju,
temveè se v veliki meri tudi posveèamo kakovosti njihovega ivljenja. Daleè od tega, da bi
bili z doseenim zadovoljni, saj nas drava in
ira drubena skupnost vedno znova silijo v
to, da moramo predstavljati civilno drubo, tudi
v njeni vlogi skupine za pritiske. Ampak tako je
in videti je, da bo e dolgo èasa tako.
Zato moramo spotovati vse dosedanje doseke, èeprav se zdijo komu le majhen korak. Vendar pa ti koraki tvorijo skupaj e dokaj uhojeno
pot, ki pa bi jo vsi skupaj radi e razirili in sedanjim in bodoèim generacijam starev otrok s
posebnimi potrebami in seveda njim samim
olajali ivljenje.
Ob prehodu kofjelokega Soitja v zrela leta,
ko se v daljavi e svetlika »abraham«, pa samo
e to. Ko se pripravljate na praznovanje svojega drutvenega jubileja, ste tudi pred novo prelomnico. Kako naprej? V bistvu je odgovor zelo
preprost. V zdruevanju interesov, v svojih potrebah in eljah, pa tudi sanjah nadaljujte delo,
tako kot ste to poèeli v minulih tirih desetletjih.
Seveda je zaeleno, da to poènete tako, da
bodo vai èlani zadovoljni. Zaradi njih in njihovih otrok smo in bomo tukaj.
Vsem vam, èlanom kofjelokega Soitja, drutvenim aktivistom in somiljenikom elim tudi v
petem desetletju obilo uspeha in dobrih rezultatov!
Toma Jereb, direktor Zveze Soitje
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Ob 40-letnici drutva Soitje

Drutvo Soitje in osnovna ola Jela Janeièa
sta povezani v skrbi za otroke s posebnimi potrebami, vsak sicer na svojem podroèju, a pogosto so cilji, ki si jih zastavlja eden ali drugi,
pravzaprav enaki. Teko si zamiljamo svoj ivljenjski vsakdan v obèinah kofja Loka, Gorenja vas  Poljane, elezniki, iri, pa tudi Medvode, Kranj in Vodice brez prisotnosti belega
kombija z orannim napisom Soitje. Takrat
vemo, da nekdo skrbno vozi otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami po njihovih dnevnih poteh, mogoèe prav v olo ali
domov. Izvajanje olskih prevozov je podroèje, kjer se dejavnost drutva in ole vsakodnevno prepletata. Vodstvo in vozniki drutva
vsako leto v najveèji moni meri upotevajo potrebe olskega programa in oblikujejo zahteven
vozni red. Zaradi dnevnega sreèevanja in reevanja razliènih sprotnih zagat in zagatic, pa
so se med zaposlenimi stkale tesneje vezi.
Tudi za druge potrebe ole drutvo Soitje
opravi veè daljih voenj letno. Prav tako so

vedno na razpolago za kraje vonje, ki se jih
najveèkrat posluujemo, kadar vozimo manje
tevilo uèencev, saj vonje opravljajo za ugodno ceno.
Drugo veèje podroèje skupnega delovanja
drutva in ole je izvajanje programa specialne olimpijade. Enkrat letno kot ena ekipa sodelujemo na specialni olimpijadi v atletiki na regijskem nivoju, v preteklem desetletju smo poleg atletike skupaj organizirali tudi druge vrste
specialne olimpijade, npr. dravni plavalni miting in mednarodno smuèanje. Drutvo Soitje
nae uèence rado odpelje na nadaljnja tekmovanja, èe se na njih uvrstijo, seveda v dogovoru in s sodelovanjem starev. Sodelovanje se
nadaljuje tudi na drugih portnih podroèjih. Drutvo e sedem let v tretjinskem deleu sofinancira plavanje za uèence posebnega programa,
ki je del nadstandardnega programa ole. Nai
uèenci se uèijo plavati v bazenu »èez cesto«,
ob domu za stareje in slabovidne. V tej pom-
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ladi se skupaj veselimo nove telovadnice pri
oli.
Drutvo je bilo velik pobudnik poèitnikega
varstva za uèence posebnega programa, kateri
zaradi razliènih vzrokov nimajo monosti preivljanja prostih dni doma. Osemurno varstvo,
ki poteka en mesec v èasu poletnih poèitnic in
je del nadstandarnega programa ole, bo letonje poletje potekalo osmiè. Drutvo Soitje
izvaja prevoze, se vkljuèuje v varstvo, na razpolago ponudi kombi, da si uèenci in zaposleni z izletom polepajo in skrajajo dolge vroèe
urice poletja.
Veè let e spremljamo in podpiramo prizadevanje Soitja za ustanovitev bivalne skupnosti
za odrasle osebe s posebnimi potrebami in za
katero se predvideva, da bo imela svoj sede
prav tako »èez cesto« v prostorih bive sred-

nje ole za slepe in slabovidne. Potreba po
takni ustanovi v tem okolju je prisotna in aktualna tudi za olo. Dejstvo je, da se osnovnoolsko izobraevanje zakljuèi, uèenci pa se ne
morejo nikamor vkljuèiti. Najslaba monost je,
da ostanejo doma, èemur se elimo izogniti. V
prihodnosti bomo morali poiskati monosti za
vse odrasle, ki bodo takno obliko varstva potrebovali.
ola sodeluje v drutvu kot èlan upravnega odbora in podpira vse njegove dejavnosti. Ob
jubilejni 40-letnici Filipu Mohorièu, predsedniku drutva, nosilcem posameznih dejavnosti ter
vsem èlanom èestitamo in izrekamo veliko priznanje za razvoj dejavnosti, za njihovo portvovalno in prostovoljno delo v drutvu Soitje.

SOITJE kofja Loka,

mag. Marjeta mid, ravnateljica
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Sodelovanje Vrtca kofja Loka
in drutva Soitje kofja Loka
Vrtec kofja Loka in drutvo Soitje kofja Loka
sta kot brat in sestra. Eden se je rodil prej, drugi je luè sveta ugledal kasneje. Zaradi elje in
potrebe po varnosti, po soitju in strokovni pomoèi. Tako vrtec in drutvo e mnoga leta ubrano stopata po isti poti, v smislu pomoèi starem, katerim so se rodili otroci z motnjo v razvoju.
Prav na pobudo drutva Soitje je bil odprt razvojni oddelek Vrtca kofja Loka za otroke s
posebnimi potrebami. Vsa leta smo skrbno bdeli nad tem, da so se otroci pri nas imeli lepo in
se poèutili sprejete. V okviru dnevnega programa otrokom nudimo strokovno obravnavo,
ki je naèrtovana individualno, za vsakega otroka posebej. Ob razliènih prilonostih pa otroke
vkljuèujemo tudi v redne dejavnosti vrtca, pri
tem pa ne pozabljamo, da je igra najbolja metoda uèenja, saj preko nje lahko razvijejo naj-

veè spretnosti in sposobnosti. Trudimo se uspeno sodelovati tudi s stari, saj so nam vedno dragocen vir informacij pri delu z otrokom.
Velikokrat ta na odnos postane prijateljski, pa
vendar e vedno dovolj profesionalen, da lahko uresnièujemo zastavljene cilje.
Drutvo Soitje v tem letu praznuje jubilej. Vrtec kofja Loka tudi, zato je e toliko lepe, èe
se takno praznovanje dveh intitucij, ki delujeta predvsem v dobro ibkejih, zlijeta v eno.
V preteklosti smo e veèkrat sodelovali na razliènih podroèjih in verjamem, da se bo naa
uspena pot nadaljevala tudi v prihodnje. Vrtec
kofja Loka pomembno sodeluje tudi v organih drutva, saj imamo e vrsto let svojega predstavnika v izvrnem odboru drutva. Nae sodelovanje se krepi tudi v obliki dnevnih sreèanj s oferji in spremljevalci, ki dovaajo otroke iz razliènih okolij v na razvojni oddelek, saj
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vanj vkljuèujemo otroke iz blinje in daljne okolice. elimo si, da bi v Vrtcu kofja Loka e
naprej ohranili razvojni oddelek, za otroke s posebnimi potrebami in da bi bilo tudi v bodoèe
tako lepo poskrbljeno za prevoze otrok iz bolj
oddaljenih podroèij. elimo si tudi, da bi se
potrebe po vkljuèitvi otroka v razvojni vrtec evidentirale takoj po otrokovem rojstvu, saj pri naem strokovnem delu opaamo, da je za otrokov nadaljnji razvoj izrednega pomena zgodnja obravnava in takojnja vkljuèitev otroka v
proces obravnave. Le-tako lahko prièakujemo
optimalen otrokov razvoj. Iz prakse poznamo
veè primerov starev, ki so svojega otroka e
zelo zgodaj vkljuèili v na razvojni oddelek in
ga potem vpisali v olo s prilagojenim izvajanjem ali celo v redni program osnovne ole.
Zavedamo se, da je vsak taken korak za star-

e teak in zahteven, je pa potreben in pomemben.
Razvojni oddelek v naem vrtcu je vrednota, ki
jo bomo èuvali in ohranili, dokler bodo tako narekovale potrebe. Vzporedno s tem pa bomo
bogatili nae skupne poti z drutvom Soitje
kofja Loka, saj elimo tudi v prihodnje nadaljevati uspeno pot, ki smo jo zaèrtali v preteklosti.
Drutvu Soitje iskreno èestitamo za 40 let uspenega dela ter se mu v imenu otrok in starev zahvaljujemo za plemenito poslanstvo.

SOITJE kofja Loka,
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Varstveno delovni center Kranj

Varstveno delovni center Kranj (v nadaljevanju
VDC) je javni socialnovarstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. VDC
izvaja storitve vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji za upravièence  varovance, odrasle osebe z motnjo v duevnem in
telesnem razvoju. Za vkljuèitev vsakega upravièenca mora VDC pridobiti soglasje ministrstva za delo, druino in socialne zadeve. Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je organizirana v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, poteka pa v skladu s Hinim redom VDC ter v skladu z Dogovorom, sklenjenim med VDC in uporabnikom.
Storitev je oblika varstva, s katero se invalidnim osebam daje monost aktivnega vkljuèevanja v drubeno ivljenje in delovno okolje
ter opravljanje koristnega, vendar njihovim
zmonostim primernega dela. Vkljuèenost v storitev VDC ni pravica, kar pomeni, da ni nujno,
da jo upravièenec dobi.
V VDC se iz tega razloga dnevno sreèujemo z
velikimi stiskami in teavami upravièencev in

njihovih zakonitih zastopnikov, starev oziroma
skrbnikov, kateri so na seznamu èakajoèih za
sprejem v VDC. elje in potrebe po vkljuèitvi
namreè moèno presegajo razpololjiva mesta
v VDC in trenutno na vkljuèitev èaka skupno 27
upravièencev. Reevanje problematike presega pristojnosti, pooblastila ter kompetence VDC,
zato s problematiko ves èas seznanjamo ministrstvo za delo, druino in socialne zadeve.
Nacionalni program socialnega varstva predvideva 36-odstotno vkljuèenost oseb, ki so po
Zakonu o drubenem varstvu odraslih oseb z
motnjo v duevnem in telesnem razvoju pridobile status, nadomestilo za invalidnost ter monost vkljuèitve v VDC. Predviden odstotek
vkljuèenosti je doseen in preseen, al pa ne
pokriva vseh elja in potreb.
VDC Kranj e osmo leto deluje kot samostojni
zavod, v svoji sestavi ima poleg enote Kranj
organizacijski enoti e v kofji Loki in Trièu.
Na vseh lokacijah je tako vkljuèenih 112 varovancev.
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Z zaèetkom letonjega leta je v sestavi VDC
Kranj prièela z izvajanjem storitve e nova enota
Mavrica v Kranju. Enota izvaja storitev za odrasle osebe s tejo in teko motnjo v duevnem
in telesnem razvoju. Te osebe so po Spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ( Ur. list RS, t. 125/2004)
prav tako upravièenci do storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V tej
enoti smo zagotovili nujno potrebne ustrezne
vsebinsko definirane programe, ustrezne prostorske, tehniène in kadrovske pogoje, ki e v
zasnovi upotevajo najtejo prizadetost varovancev.
Oddelek, ki bo izvajal storitev za osebe z najtejimi motnjami v duevnem in telesnem razvoju, se naèrtuje in teko prièakuje tudi v enoti
kofja Loka.
Vlada RS je v letu 2007 s sklepom prenesla
pravico upravljanja poslovne stavbe (biva ola CSS) na VDC Kranj. V stavbo so se varovanci in zaposleni enote kofja Loka v letu 2007,
ko so bila konèana adaptacijska dela, e preselili z gradu. Veselje in sreèa tako varovancev kot tudi zaposlenih je bila neizmerna, saj
so se izpolnile dolgoletne elje po pridobitvi
ustreznih, prijaznih in svetlih prostorov. Novi prostori resnièno predstavljajo take pogoje, v katerih je mono storitev za odrasle osebe z motnjo v duevnem in telesnem razvoju kakovostno izvajati. V tem trenutku, ko so novo stavbo v
vseh ozirih e osvojili, teko prièakujejo nadaljevanje predvidenih del na stavbi.
Do konène podobe stavbe, v kateri bo VDC
izvajal dnevno varstvo in bo zaivela bivalna
skupnost, je namreè potrebno stavbo e dokonèno adaptirati. Ministrstvo za delo, druino

in socialne zadeve, ki v celoti financira in vodi
investicijo, nam je zagotovilo, da se bo maja
2008 pristopilo k nadaljevanju gradbenih in
adaptacijskih del, ki bodo predvidoma konèana konec leta 2008.
V kofji Loki vsi teko prièakujemo zakljuèek
projekta in bivalno skupnost. Pri uresnièevanju
naèrtovanega potekajo prizadevanja na vseh
ravneh, tudi obèine kofja Loka in drutva Soitja, katerega èlani bodo prièakovano v najveèji meri uporabniki nove dejavnosti.
Bivalna skupnost bo pomenila novo kakovost
ivljenja tako odraslih oseb z motnjo v duevnem in telesnem razvoju kot tudi njihovih zakonitih zastopnikov - starev oziroma skrbnikov.
Odrasle osebe z motnjo v duevnem in telesnem razvoju v bivalni skupnosti kot organizirani obliki in ob ustrezni stopnji podpore zaposlenih lahko ivijo kakovostno, »polno in zlasti
lastno, odraslo, samostojno« ivljenje. Stari oz.
zakoniti zastopniki pa lahko svojega otroka v
dorasli dobi »spustijo od doma«.
Preko predvidenih dejavnosti bomo v VDC
kofja Loka uresnièevali svoje temeljno poslanstvo - visokokakovostno izvajanje socialnovarstvene storitve. Ta temelji na naèelih, ki
zagotavljajo èlovekovo dostojanstvo, solidarnost, socialno praviènost ter razvijajo in spodbujajo individualnost posameznega varovanca
in stanovalca kot aktivnega udeleenca v procesu izvajanja storitve. Kot javni zavod pa bomo
izvajali temeljno usmeritev socialne drave, v
kateri so monosti posameznikov izenaèene,
sleherni posameznik pa je pomemben èlan
drube.
Mirjana Èesen, direktorica VDC Kranj
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Zgodovina drutva
1968: Ustanovitev drutva
1971: Ustanovitev oddelka za delovno usposabljanje v oli s prilagojenim progra
mom (OVI)
1976: Ustanovitev razvojnega vrtca
1979: Ustanovitev delavnice s posebnimi pogoji v kofji Loki in prvo letovanje na
morju, v Pineti
1982: Pridobitev najetih prostorov za delovanje drutva
1986: Prvi izobraevalni vikend seminar na
Jezerskem
1987: Vsi zmerno, teje in teko prizadeti v
Sloveniji dobili nadomestek za invalidnost v znesku 35 % osnovne slovenske plaèe
1989: Izdali prvo glasilo drutva
1991: Zaèetek lastnih prevozov duevno prizadetih oseb
1992: Ustanovitev varstvenega oddelka za
teje prizadete
1993: Vkljuèitev drutva v specialno olimpijado Slovenije
1994: Zaèetek idejnega projekta domskega
varstva za bivalno skupnost
1997: Odkup prvega in nakup lastnega vozila za prevoze oseb
1998: Otvoritev prizidka k osnovni oli Jela
Janeièa za potrebe vzgoje in izobraevanja (OVI)
Proslava 30-letnice drutva
2000: Ustanovitev invalidskega podjetja elva v kofji Loki za zaposlovanje oseb
z lajo motnjo v duevnem razvoju
Posneti so bili trije filmi RTV Slovenija
na temo Drugaèni

2001: Pridobitev lastnih prostorov za delovanje drutva
2002: Izdelani so bili idejni naèrti za novogradnjo bivalne skupnosti za 24 oseb v Stari
Loki
2003: Poèastitev 35-letnice drutva Soitje
kofja Loka
Nakup novega kombija
Zaèetek delovanja kluba starev
2004: Izvedba evroazijskih smuèarskih tekem
na Starem vrhu
2005: Nakup novega kombija
2006: Pridobitev ole za slepe v Stari Loki
za varstveno delovni center
2007: Adaptacija prostorov in vselitev delavnice VDC-ja
Nakup novega kombija
2008: Praznovanje 40-letnice drutva Soitje
kofja Loka
Nakup kombija
Predvidena adaptacija ole in vselitev
bivalne skupnosti ter oddelka za dnevno varstvo teko prizadetih oseb
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SOITJE, drutvo za pomoè
osebam z motnjami v duevnem
razvoju, praznuje 40 let
Na tem mestu jim gre zahvala, da so to storili.

Filip Mohoriè
kofja Loka se ponaa z lepim nazivom - »Loka,
prijazno mesto do drugaènih«. In s temi ljudmi,
drugaènimi, se trudi drutvo Soitje.
6. junija 1968 je bil pomemben dan za nae
drutvo. Na ta dan je 10 ustanovnih èlanic in
èlanov ustanovilo drutvo za pomoè duevno
prizadetim kofja Loka.
Ustanovni èlani:
Julija Bernik, ravnateljica ole s prilagojenim
programom
Ludvik Bernik, socialni delavec
Vlado Rozman, uèitelj
Janez Kos, socialni delavec
Marinka Mislej, mati
Alojz Rajgelj, oèe
Marica Peternelj, uèiteljica
Ciril Jelovek, obèinski uslubenec
Marija tefe, uslubenka
Nada Rebolj, socialna delavka

V ustanovni listini so podani sledeèi cilji delovanja drutva:
a) poiskati osebe z duevnimi motnjami, tako
otroke kot tudi odrasle;
b) pomagati starem in strokovnim delavcem v
skrbi za te osebe, da se enakopravno vkljuèujejo v izobraevanje, delo in ivljenje;
c) prizadevanje in uveljavljanje enakih pravic v
vseh ivljenjskih obdobjih;
d) osveèanje in izobraevanje starev, druinskih èlanov, predvsem pa okolja;
e) izvajanje konkretnih storitev, pri èemer upotevamo njihovo drugaènost in pravice.
Tem in e drugim ciljem je drutvo sledilo skozi tiri desetletja in preprièan sem, da jim bo
tudi v prihodnje.
Dananja vloga drutva je drugaèna, saj smo
del civilne drube in delo je projektno. Naloge
so zato lahko zelo konkretne, opravljam pa tudi
javno potrebno drubeno delo. V kofji Loki
izvajamo prevoze za te osebe, nekatera drutva so ustanovila VDC-je, bivalne skupnosti itd.
Delujemo na medobèinski ravni obèin Gorenja
vas  Poljane, elezniki, iri, Medvod in kofje
Loke. Smo eno od 51 drutev Zveze Soitje
Slovenije. Imamo 250 èlanov, od tega 111 oseb

SOITJE kofja Loka,

40 let

16
z motnjami v duevnem razvoju. Èlani so stari, skrbniki, skrbnice, strokovni delavci, donatorji in simpatizerji drutva.
Za delovanje nas finanèno podpirajo obèine,
Zveza Soitje, donatorji, sponzorji. Veèji del
sredstev pa dobimo z dejavnostjo prevozov
oseb z motnjami v duevnem razvoju.
Mislim, da je prav, da zelo na kratko predstavim dogodke, ki smo jih bili e posebno veseli in so predstavljali izboljanje ivljenja naih
èlanov v obdobju tirih desetletij.
1968: Ustanovitev drutva
1971: Ustanovitev oddelka za delovno usposabljanje v oli s prilagojenim programom (OVI)

1992: Ustanovitev varstvenega oddelka za teje prizadete
1993: Vkljuèitev drutva v specialno olimpijado
Slovenije
1994: Zaèetek idejnega projekta domskega
varstva za bivalno skupnost
1997: Odkup prvega in nakup lastnega vozila
za prevoze oseb
1998: Otvoritev prizidka k osnovni oli Jela Janeièa za potrebe vzgoje in izobraevanja
(OVI)
Proslava 30-letnice drutva

1979: Ustanovitev delavnice s posebnimi pogoji v kofji Loki in prvo letovanje na morju, v
Pineti

2000: Ustanovitev invalidskega podjetja elva
v kofji Loki za zaposlovanje oseb z lajo motnjo v duevnem razvoju
Posneti so bili trije filmi RTV Slovenija na temo
Drugaèni in film Mati, ki predstavljajo ivljenje
oseb z motnjami v duevnem razvoju od rojstva do starosti danes

1982: Pridobitev najetih prostorov za delovanje drutva

2001: Pridobitev lastnih prostorov za delovanje drutva

1986: Prvi izobraevalni vikend seminar na Jezerskem

2002: Izdelani so bili idejni naèrti za novogradnjo bivalne skupnosti za 24 oseb v Stari Loki

1987: Vsi zmerno, teje in teko prizadeti v Sloveniji dobili nadomestek za invalidnost v znesku 35 % osnovne slovenske plaèe

2003: Poèastitev 35-letnice drutva Soitje kofja Loka v skupni organizaciji z radiem SORA
Nakup novega kombija
Zaèetek delovanja kluba starev

1976: Ustanovitev razvojnega vrtca

1989: Izdali prvo glasilo drutva
1991: Zaèetek lastnih prevozov duevno prizadetih oseb

2004: Izvedba evroazijskih smuèarskih tekem
na Starem vrhu
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2005: Nakup novega kombija

danes.

2006: Pridobitev ole za slepe v Stari Loki za
varstveno delovni center

Zahvaljujem se vam za vae nesebièno delo in
pogum pri premagovanju drubenih ovir pri ustvarjanju boljega jutrinjega dne naim otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v duevnem razvoju, kakor tudi njihovim
starem, skrbnicam in skrbnikom.

2007: Adaptacija prostorov in vselitev delavnice VDC-ja
Nakup novega kombija
2008: Praznovanje 40-letnice drutva Soitje
kofja Loka
Nakup kombija
Predvidena nadaljnja adaptacija ole in vselitev bivalne skupnosti ter oddelka za dnevno
varstvo teko prizadetih oseb
Vsi dosedanji predsedniki drutva so bili:
1.Ciril Jelovek, od 1968 do 1972
2. Nevenka Benedièiè, od 1972 do 1976
3. Dr. Miha Gril in Antonija Habjan Kriaj,
od 1976 do 1980
4. Marija Boiè, od 1980 do 1988
5. Filip Mohoriè, od 1988 do 1992
6. Venèeslav Ambroiè, od 1992 do 1995
7. Filip Mohoriè, od 1995 do 2008
Iz kratke predstavitve je razvidno, da je drutvo skupaj s strokovnimi delavci, z institucijami, Zvezo Soitje in s politiko sledilo skrbi za
te osebe, ki imajo to smolo, da se v veèini primerov za te pravice izpostavljajo in trudijo predvsem zdravi stari in skrbniki.

Veliko nam je pomagala tudi Zveza Soitje Slovenije na èelu s predsedniki Ivom kofom, dr.
Alenko elih, dr. Katjo Vadnal, operativno pa
velika zahvala velja direktorju Tomau Jerebu.
Iskrena hvala za sodelovanje Osnovni oli Jela
Janeièa, VDC Kranj, enoti kofja Loka, Centru
za socialno delo kofja Loka, Zdravstvenemu
domu kofja Loka, Radiu Sora, Gorenjskemu
glasu, Freising d.o.o., Zavodu za zaposlovanje Kranj in kofja Loka, Ministrstvu za delo,
druino in socialne zadeve RS, vsem obèinam,
Gasilskemu drutvu Stara Loka, prostovoljcem
in prostovoljkam ter prijateljem drutva.
Med èastne èlane tejemo tudi VAS, ki imate
posluh, odprto srce in dlani pri pomoèi medobèinskemu drutvu SOITJE kofja Loka. Brez
vas bi bila pot dalja in teja.
Hvala vam!

Ob zakljuèku se zahvaljujem vsem ustanoviteljem drutva, dosedanjim predsednicam in
predsednikom, starem, skrbnicam in skrbnikom, strokovnim delavcem, voznikom in voznicam, prostovoljcem in aktivistom odborov, ki
ste delovali v 40 letih in nekateri to delate e
SOITJE kofja Loka,
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Poroèilo drutva Soitje kofja
Loka za mandat 2004-2008
V preteklem tiriletnem obdobju je drutvo delovalo za èlane iz obèin Gorenja vas  Poljane,
elezniki, iri, Medvod in kofje Loke. Delovalo je po vsakoletnih planih, ki jih je pripravil izvrni odbor, obravnaval in sprejel pa obèni zbor.

Slovenije in tudi lastnih vsakoletnih letovanjih,
ki jih organiziramo brez starev na lokaciji Pineta ali Debeli rtiè. eleli bi, da bi se v te oblike
vkljuèevalo veè mladih druin, vendar zadnja
leta interes za to obliko pri nas pada.

Delujemo kot eno izmed 51 drutev v okviru
Zveze Soitje Slovenije. V drutvu imamo vèlanjenih 250 èlanov, od teh je 111 èlanov oseb z
motnjami v duevnem razvoju. V tiriletnem obdobju je umrlo 7 oseb, vendar so se vèlanili
novi, tako je skupno tevilo spet priblino enako.

Izobraevanje
Seminarji za mlade druine, izobraevanje
oseb z motnjo v duevnem razvoju brez starev, vseivljenjsko uèenje, predavanja za stare in skrbnike in vsakoletni vikend seminar za
èlane.

Izvrni odbor drutva je imel 24 rednih sej in 3
izredne. Za dobro delovanje drutva imamo pet
odborov za posamezne dejavnosti. To so: skupina za organizacijo socialnih programov in prireditev, skupina za port, skupina za obiske na
domu, skupina za informiranje in uredniko dejavnost in gospodarski odbor. Izvoljeni èlani izvrnega, nadzornega odbora in disciplinske komisije so na 1. seji zasedli mesta po odborih,
v katerem so videli svoj interes. Sprejeli smo
tudi poslovnike za svoje delo.
Organi drutva so prièeli s programom po letnem delovnem naèrtu in èasovnem planu, ki
ga je potrdil obèni zbor drutva 24. 3. 2004.
Socialni programi
Nadaljevali smo z delom na socialnih programih
ohranjanja zdravja v organizaciji Zveze Soitje

Obiski na domovih
V tirih letih smo obiskali 92 druin, obiskali smo
tudi èlane v zavodih Èrni Vrh nad Idrijo, Hrastovec, dom starostnikov na Petrovem brdu, Zavod
kofljica - Ig in Zavod Barka v Zbiljah. V teh
zavodih imamo 14 naih èlanov. Ob tekih razmerah v druini smo nakazali 6 denarnih pomoèi, pomagali pa smo tudi s fiziènim delom.
port in rekreacija
Za te dejavnosti skrbi odbor za port. Tekmovali smo v okviru specialne olimpijade. Udeleili smo se tekmovanj v atletiki, plavanju, smuèanju in kolesarstvu. Tekmovanja, na katerih
sodelujemo, so bila regijska, dravna, evropska, svetovna in posamezni mitingi (plavanje).
Nai tekmovalci in tekmovalke so prinaali s
teh tekmovanj veliko medalj in dobrih rezultatov. Vsako soboto je bilo v centru organizirano
tudi dvourno plavanje.
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Prireditve in zabavna druenja
Tudi zabavna druenja so potrebna, da se v
Soitju in druenju spletajo prijateljske vezi.
Tako smo vsako leto organizirali izlet ali piknik,
novoletno sreèanje z glasbo, petjem in obdaritvijo OMDR. Zabavna sreèanja je prirejal tudi
klub starev.
Informativna dejavnost
Za obveèanje èlanov, donatorjev in ire javnosti skrbi uredniki odbor. V tem mandatu je
izdal nove zloenke. Drutvo e 18. leto pripravlja Glasilo drutva, ki predstavi delo preteklega leta, prispevke èlanov, ustanov, ole,
VDC-ja in razvojnega vrtca. Skrbel je za spletno stran in sprotno obveèanje èlanstva. Zbiralo je tudi literaturo, ki jo izdaja Zveza Soitje
Slovenije.
Klub starev
Klub starev je skupina starev, ki se zbirajo
vsakih 14 dni v starolokem gradu. Poleg druenja imajo v svojem programu tudi pouèna predavanja. Izdelujejo razliène predmete: maskote, butarice, venèke, spominke, S stari pa
prihajajo tudi OMDR, za katere poskrbi prostovoljka.
Gospodarski odbor
Odbor se je sestajal po potrebi. Izbiral in sprejemal je delavce in delavke za prevoze, skrbel za dobro stanje avtomobilov, izvrnemu odboru je predlagal nabavo novih in prodajo starih vozi. Skrbel je za dobro finanèno poslovanje drutva.
Prevozi
Moèna dejavnost drutva so prevozi oseb. Prevoze opravljamo e 17 let. Od zaèetnih 5 oseb,

se je v letu 2007 tevilo povzpelo e na 65. V
tem mandatu smo prièeli voziti tudi iz obèine
Medvode in Vodic. Zato je bilo tudi tolikno poveèanje potnikov. Imamo 4 kombije in 5 zaposlenih. V teh letih nam je pomagala z voznico
tudi ola Jela Janeièa. V tem mandatu smo
nabavili tudi 3 nove kombije, dva VW 8+1 in
opel vivaro 8+1. Potnike vozimo v razvojni vrtec, O Jela Janeièa, VDS v kofjo Loki, v
Zavod za cerebralno paralizo in Zavod za rehabilitacijo po pokodbi glave v Kranj. Nae prevoze imenujemo »od vrat do vrat«. Ugotavljamo, da je naa dejavnost koristna za veliko druin in tudi za ustanove, saj te osebe ne morejo
koristiti javnih prevozov.
Bivalna skupnost
Ta tema je bila 15 let stalnica na vseh dnevnih
redih sejah naega drutva. Od razliènih lokacij, adaptacij raznih stavb, do naèrtovane novogradnje na lokaciji Centra slepih, slabovidnih in
starejih. V letu 2006 je bila namestu novogradnje dodeljena prazna ola za slepe in slabovidne. Ministrstvo za delo, druino in socialne
zadeve jo je dodelilo v upravljanje VDC Kranj,
enota kofja Loka. Stavba je bila potrebna adaptacije. V letu 2007 so bili adaptirani spodnji prostori za potrebe delavnice, ki se je tudi e vselila. Po trdnih obljubah ministrstva za delo, druino in socialne zadeve bo v celoti adaptirana
do konca leta 2008. Bivalna skupnost bo vseljiva za 24 oseb celodnevnega varstva in poldnevni oddelek za 10 teje in teko prizadetih
oseb.
Preprièan sem, da se bo ta toèka s pomoèjo
vseh naproenih konèno umaknila z dnevnih
redov in tevilnih drugih sestankov naega drutva. Osebam, ki so pri tem projektu najveè so-
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delovale, smo se javno zahvalili v èasopisu Gorenjski glas, v Lokem utripu in tudi v Glasilu
drutva za leto 2006.
Res bi bilo lepo, da bi v letu praznovanja 40letnice, ki jo bomo praznovali 11. 4. 2008, pridobili obnovljen in popoln VDC v kofji Loki.
Naa nagrada bodo zadovoljni varovanci, ki
bodo iveli in delali v domu.
Poleg zgoraj opisanih dejavnosti smo v izvrnem odboru obravnavali in uresnièevali e vrsto drugih dogodkov:
V letu 2004 smo sprejeli poslovnike o
poteku obènega zbora, ki ga je pripravila Zveza Soitje. Obravnavali smo poroèilo Tomaa
Jereba o evropskem kongresu OMDR v Pragi.
Zamenjali smo raèunovodski program, nov program je od podjetja VASCO iz enèurja. Program je bolji in ceneji od starega.
V letu 2005 je drutvo organiziralo
izredni sestanek z upani in lokimi poslanci v
zvezi z bivalno skupnostjo.
Obravnavali smo nacionalni program
socialnega varstva Slovenije za obdobje 20062010. Skupaj z Zvezo Soitje smo vodili akcijo
protesta zaradi samo 35-odstotne vkljuèenosti
OMDR v varstveno delovne centre.
Sodelovali smo v pobudi za spremembo Zakona o dohodnini, ki je predvideval olajave za OMDR samo do 18. leta starosti.
V letu 2006 so bile tudi volitve v nove
organe Zveze Soitje. Predsednica je postala

dr. Katja Vadnjal.
V letu 2006 smo obravnavali in sprejeli
Zakon o drutvih.
Obravnavali smo tudi sprejem Pravilnika o finanènem poslovanju drutev in varovanju osebnih podatkov. Za to smo morali spremeniti tudi statut drutva. Nov statut drutva je
zaèel veljati 29. 3. 2007.
Sodelovali smo v akciji za ohranjanje
pravic slovenskih in evropskih invalidov.
Izvedli smo tudi akcijo za 0,5 % prispevka dohodnine posameznika v dobro drutvu Soitje kofja Loka.
Ugotavljamo, da smo v obdobju tiriletnega
mandata v glavnem izpolnili vse sprejete plane posameznih let. Ostala je samo e edina na
pol realizirana bivalna skupnost, za katero upamo, da bo do konca leta 2008 uspeno reena.
Zahvaljujem se èlanom izvrnega, nadzornega
odbora in disciplinske komisije, kolektivu ole
Jela Janeièa, razvojnemu vrtcu kofja Loka,
VDC Kranj in kofja Loka, sodelujoèim obèinam, Zavodu za zaposlovanje RS Kranj in kofja Loka in vsem zunanjih sodelavcem, ki so
nam pomagali pri izvedbah naih programov.
S tem poroèilom zakljuèujem zadnji, èetrti tiriletni mandat predsednikovanja. Bodoèim organom drutva elim, da ohranijo doseeno in dodajajo dobre nove programe za nae èlane.
Filip Mohoriè, predsednik IO
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Nai prevozi oseb z motnjami
v duevnem razvoju
V letu 1990 je Zveza Soitje Slovenije sklenila,
da nabavi nekaj kombijev 8+1 za prevoze oseb,
ki se ne morejo voziti z javnimi prevozi.
Prva vozila, nabavljena marca 1991, je Zveza
dodelila drutvom, ki imajo svoje èlane po hribovskih vaseh. Med temi sreènei je bilo tudi
kofjeloko drutvo.
Ob dodelitvi kombija v najem se je pojavilo
vpraanje, kdo bo kombi vozil in upravljal. Po
daljem razmiljanju in razliènih reitvah se je
izvrni odbor odloèil, da bo sam opravljal pre-

voze. Ugotovili smo, da stari v okviru drutva
lahko najbolj zavzeto organiziramo in opravljamo to delo. V aprilu 1991 smo prièeli z vonjami 5 najbolj potrebnih vkljuèitve v olo Jela Janeièa, v oddelek vzgoje in izobraevanja
(OVI). Do takrat so zaradi teavnih prevozov ti
potniki ostajali doma. Pogodbeno smo zaposlili voznika do prièetka javnih del v letu 1992.
Nae prevoze smo imenovali »od praga doma
do praga ustanove« in obratno.
Tako se javnih delavcev in delavk posluujemo v celotnem 17-letnem obdobju naih pre-
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vozov. Ekonomiènost prevozov je tudi ta, da
na relacijah poberemo varovance vseh starosti, od razvojnega vrtca, ole s prilagojenim programom, varstveno delovnega centra, Zavoda
za cerebralno paralizo Sonèek in Zavoda za
rehabilitacijo po pokodbi glave Korak.
Z leti so se potrebe poveèevale. Prièeli smo
voziti v Poljansko in Selko dolino, kofjo Loko
z okolico, pa vse do Medvod, Vodic in Kranja.
Uspeli smo dobiti tudi spremljevalca ali spremljevalko v kombiju za najteje invalide. Od zaèetka izposojenega kombija smo z leti prili
do lastnih tirih kombijev VW 8+1 na dvoosni
pogon za zimske razmere v kofjelokih hribih. Sedaj imamo tri zaposlene z javnih del, ki
jih plaèujejo obèine in dve redno zaposleni po
programu triletne zaposlitve z zavoda za zaposlovanje. V letu 1991 smo prièeli s 5 potniki, do
leta 2007 pa se je tevilo povzpelo e na 65, ki
jih dnevno vozimo v zgoraj natete ustanove.
Ob predstavitvi prevozov posebno velja pohvaliti vse spodaj natete, ki so vozili oz. e vozijo ter odgovorno opravljajo svoje delo. Povedati je treba, da v vseh letih prevozov niso
potnikom povzroèili nobene telesne pokodbe, za kar se jim zahvaljujemo. Da vonje potekajo v zadovoljstvo potnikov in starev, e
vsa leta sodelujemo z natetimi ustanovami: Zavodom za zaposlovanje RS Kranj ter z obèinami Gorenja vas  Poljane, elezniki, iri, Medvode, Vodice in kofja Loka.
Spodaj natetim se izvrni odbor drutva lepo
zahvaljuje, tistim, ki pa e vozijo, pa eli nadaljnjo sreèno vonjo.

Spisek voznikov(-ic), spremljevalk(-cev) drutva Soitje kofja Loka od ustanovitve dalje:
JURE KRAJNIK
1991
ANDREJ KRAJNIK
1991-1992
JANEZ KRMELJ
1991-1992
MARKO PORENTA
1992-1995
MAKS MEGUAR IN TJAA SADAR 
REZERVI
1992
MILKO ROJC
1994-1995
PETRA PIPAN
1995-1997
TONE HABJAN
1995-1998
MARKO MOHORIÈ
1996-1997
ERIKA TREMFELJ
1996-1997
ANDREJA ONTAR
1997-1998
PRIMO JENKO
1997-1998
BERNARD BOBNAR 1998-1999
URA JANEIÈ
1998-1999
JANA SKLEDAR
1998-1999
GREGA MLAKAR
1999-2000
MARIJA JUGOVIC
1999-2000
TANJA DRAKSLER
1999-2000
MAJDA KOBLAR
2000-2001
MARJAN RAZPET
2000-2001 in 2004
DALJE
FRANC BOBNAR
1999-2003
DAMJANA PINTAR
2001
DRAGAN MIOV
2001-2004
DARJA LAH
2002-2003
MATEJA PUSTOVRH 2002-2003 in
2004-2005
SUZANA KUAR
2000 DALJE
POLONA M. KALAN
2003 DALJE
CIRIL HUDOVERNIK 2005 DALJE
MIÈO GAJIÆ
2006 DALJE
JANEZ PODOBNIK
2008 DALJE
Skupaj 30 voznikov in voznic.
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Programi drutva Soitje
za leto 2008

1. Programi ohranjanja psihofiziènega zdravja druin in OMDR:
a) drutveni vikend seminar,
b) razlièna letovanja,
c) izleti.

ili naslednjih tekmovanj: evropskega turnirja
SO v smuèanju in krpljanju, plavalnega mitinga
v Dutovljah, regijskih iger SOG v Radovljici, kolesarskega tekmovanja za zlato èipko v eleznikih ter dravnih iger SOS v atletiki.

2. Izobraevanje èlanov oseb s posebnimi potrebami
Poudarek bomo dajali predvsem:
a) zaèetnim in nadaljevalnim seminarjem za mlade in ostale druine z OMDR,
b) izobraevanju oseb z OMDR brez starev v
obliki taborov in samozagovornitva ter
c) tednu vseivljenjskega uèenja.

5. Kulturno-zabavni program
V letu 2008 bomo organizirali praznovanje ob
40-letnici drutva. Priredili bomo piknik v naravi, ki se ga bo udeleilo priblino 160 èlanov,
ali pa bomo organizirali enodnevni izlet, ki se
ga bo udeleili priblino 90 èlanov. Ob novem
letu bomo pripravili druabno sreèanje s kulturnim programom, pogostitvijo za 180 oseb in z
obdarovanjem za 95 oseb z OMDR.

3. Delo z odraslimi OMDR, predvsem tistimi,
ki niso vkljuèeni v institucionalno varstvo
Delo poteka po programu skupin v drutvu, in
sicer v obliki:
a) obiskov na domovih,
b) nudenja denarne pomoèi èlanom z OMDR,
c) obèasnih obiskov teh oseb v zavodih.
Iskali bomo tudi pomoè socialnih delavcev,
zdravstva, obèin, nae Zveze Soitja in drugih,
za katere se pokaejo potrebe.
4. Ohranjanje zdravja - port in rekreacija
port in rekreacijo bomo gojili tudi v letu 2008,
tako kot vsa leta. Leta 1992 smo se vèlanili v
specialno olimpijado za osebe z motnjami v
duevnem razvoju Slovenije. Pri drutvu deluje odbor, ki skrbi za treninge, tekmovanja in za
rekreacijo.
Predvidevamo, da se bomo v letu 2008 udele-

6. Informativna dejavnost
Vsako leto se trudimo, da svoje èlanstvo, obèine in sponzorje o svojem delu èim bolje obveèamo. Za to skrbi uredniki odbor. Sodelujemo s èlanki v Gorenjskem Glasu, v Lokem
utripu ter na radiu Sora. Predstavljamo se tudi
na spletni strani drutva: www. sozitje-skofjaloka.com. Med letom poiljamo èlanstvu razna
obvestila, zloenke drutva in Zveze Soitje.
V decembru vsako leto izdamo drutveno Glasilo, v katerem predstavimo dela minulega
dela. Letos bo izlo tudi v mesecu aprilu, in
sicer ob 40-letnici drutva.
7. Strokovni ogledi ustanov in pogojev dela
v sorodnih drutvih in zavodih
Za izmenjavo izkuenj in strokovno usposabljanje so potrebni ogledi in sreèanja s strokov-
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nimi delavci raznih ustanov.
8. Materialni stroki za delovanje drutva
Telefon, pota, internet, papir, ogrevanje, elektrika, vzdrevanje raèunalnikov, kopirnega stroja, dva mobilna telefona, èièenje zunanjih skupnih prostorov, varovanje objekta (1/8 skupne
cene raèunov za objekt).
9. Klub starev  delovanje skupine
Klub starev deluje v stari pisarni drutva v starolokem gradu. Sestajajo se vsak drugi torek
med 18. in 20. uro. Imajo razliène pouène teme,
tako predavana kot tudi roèna dela. V to skupino so vkljuèili tudi OMDR, ki bodo imele svoj
program pod vodstvom prostovoljke. V progra-

mu so naèrtovani tudi sprehodi v naravo in izlet.
10. Prevozi
V dejavnost prevozov spadajo stroki vzdrevanja in popravil avtomobilov, zavarovanje, gorivo in nabava novih vozil.
11. Stroki dela
Sem spadajo stroki dela in drugi izdatki zaposlenim (regres), ki so v celoti povrnjeni s strani
ZRSZ in obèin Gorenja vas - Poljane, Medvode, kofja Loka in elezniki. Stroki nagrad
zaposlenim so stroek drutva.
IO drutva Soitje, Filip Mohoriè
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Poroèilo o delu skupine »Mlade
druine z OMDR v drutvih«

na posvetu zveze Soitje v Moravskih toplicah, november 2007
Ker sem na sestanku izvrnega odbora Zveze
Soitje izpostavila problematiko vkljuèevanja
mladih druin z OMDR v drutva Soitje, je predsednica Katja Vadnal predlagala, da to problematiko uvrstimo na posvet Zveze. Bila sem izbrana za moderatorko skupine. Nastalo je poroèilo, ki je priloga k zapisniku o posvetu.
Prvi dan posveta se je razgovora udeleilo 16
ljudi, drugi dan pa 10. Udeleenci so zelo aktivno sodelovali in odnesli veliko izkuenj, misli, idej, predlogov. Strokovni svet Zveze Soitje je glede na pobude v preteklosti prouèil
razliène monosti spodbujanja k vkljuèevanju
mlajih druin v drutva Soitja in to nam je pri
razgovoru sluilo kot izhodièe.
Vsi smo se strinjali, da je najbolj uèinkovit naèin
osebni kontakt. Najveè lahko naredimo stari,
ki imamo e izkunje. Pri tem pa je treba biti
zelo nevsiljiv, previden, tankoèuten in spotljiv
pri obveèanju. Mladim starem je treba dati
èas.
Med najuèinkovitejimi naèini so tudi zgodbe,
ki jih piejo stari o svojih stiskah, iskanjih, izkunjah, kako pomembno se je èim prej vkljuèiti, o iskanju pomoèi strokovnjakov, ...
Zgodbe sporoèajo, kar se marsikdo zave veliko prepozno, in sicer, kako pomembno je poèutje starev! Treba si je vzeti èas zase, poskrbeti za svoje potrebe, negovati odnos s part-

nerjem, saj bomo le zadovoljni koristili otroku.
Problem je v nas starih, saj se zelo teko sprijaznimo.
Nastopajmo v javnosti! Glasniki so tudi nai otroci. Vzemimo jih s sabo, ko npr. predstavljamo
problematiko nekemu strokovnjaku (zdravniku,
psihologu, psihiatru, patronani sestri, soc.
delavcu, ortopedu, ...). Razstavljajmo, podarjajmo njihove izdelke, da pride med ljudmi do
spoznanja, da so OMDR osebe, vredne spotovanja. Sodelujmo na roditeljskih sestankih v
vrtcu, osnovni oli. Na primer na prvem rod.
sestanku v razvojnem vrtcu se lahko predstavijo tudi stari starejega otroka in predstavnik
Soitja. Dobro je pogledati 15 let vnaprej in se
vpraati, kaj lahko storimo e zdaj.
Veliko lahko prispevajo tudi stari »na poloajih«. S svojimi zvezami in poznanstvi lahko irijo
monosti seznanjanja s problematiko, npr. seznanjanja mladih ljudi v olah (tudentov, dijakov),
pridobijo njihove profesorje, ... Predlog: tudenti
bi lahko pripravljali portne dogodke za OMDR,
dijaki bi lahko imeli prakso v OVI, ...
Vsa drutva Soitja naj na svojih zloenkah jasno predstavijo, kaj nudijo, saj mladi stari teko dojemajo vlogo Soitja. Stari naj potem
»vzamejo«, kadar elijo oziroma kar potrebujejo. Ne smemo imeti prevelikih prièakovanj.
Za zaèetni kontakt s stari je primerna oseba z
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obèutkom za ranljivost starev, zagotoviti pa je
treba tudi varno okolje in monost pogovora s
strokovnjakom. e neèesa se je potrebno zavedati. Ko stari pridejo, je treba pridobiti zanje tudi sredstva.
Nadaljujmo z uspeno prakso dobrodelnih koncertov, nastopajmo v javnosti, Na primer: ob
obletnici drutva lahko za lokalno televizijo pripravimo prispevek s predstavitvijo druin. Po
tujih filmih, ki obravnavajo »nao tematiko«, bi
lahko na TV potekali pogovori, kako je s tem
pri nas v Sloveniji.
Veèina udeleencev se je strinjala, da dokler se
mladi stari ne vkljuèijo, jih ni smiselno vabiti na
novoletna sreèanja, miklavevanja, piknike in podobna sreèanja, ker je to pogosto zanje prevelik ok. Prav tako na podlagi slabih izkuenj pred
vkljuèitvijo odsvetujemo obiske na domu. Ko pa
stari enkrat pridejo, je dobro vabiti na drutvene dejavnosti tudi stare stare ter zdrave brate in
sestre oziroma vnuke, saj imajo pogosto teave s sprejemanjem (in predsodki) ter e oni dodatno »pritiskajo« na stare.

Drutva naj vabijo v svoje vrste strokovnjake,
ki so »zadoleni« za OMDR: zdravnike, socialne delavce, psihologe, psihiatre, fizioterapevte,
patronane sestre, ...
Predlogi za Zvezo Soitje
Kar se tièe zakonodaje, bi bila dobrodola zgibanka, ki bi ljudi seznanjala, »na kaken gumb
pritisniti«, da dobi pomoè za otroka. Predlog
oziroma ideja: zgibanka naj bi bila na razpolago e v porodninici in bi poleg èestitke ob
rojstvu otroka vsebovala tudi seznam socialnih pravic in napotek, da je le-te treba iskati.
Monosti je treba predstaviti vsem tistim, ki tega
ne vedo.
Definirati je potrebno natanèno vlogo drutev
Soitje, da se ve, da so del Zveze.
Na internetni strani Zveze je potrebno odpreti
rubriko Zgodbe starev, osebne izpovedi starev, ker dananji stari ièejo informacije tudi
na internetu.
Veliko smo govorili tudi o »4-letnih ciklusih«:
nekateri predlagajo, da bi jih zaradi stiske starev s èasom, prevelike kolièine informacij naenkrat in verjetno veèje udelebe oèetov razbili
na veè vikend sreèanj. Izkunje kaejo, da naj
vsaj prvo sreèanje traja en teden, ker je dinamika skupine bolja. (»Saj potem pa itak vsi
komaj èakajo, da se spet sreèajo!«) Predlog:
pred 1. ciklom bi bilo potrebno organizirati informativno vikend sreèanje kot neke vrste priprava, seznanitev s tem izobraevanjem ter s
poudarkom na dobrih izkunjah.
Podroèje, ki smo mu tudi namenili precej èasa
in ki je razvnelo debato, je bila integracija OMDR
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v redno osnovno olo. Izkunje starev, uèiteljev in strokovnih delavcev so v mnogih primerih zaskrbljujoèe in bi jih bilo treba prouèiti! Zato
poziv Zvezi (ki laje pride v stik s strokovnjaki,
ministrstvi, ), da pridobi strokovnjake, ki bi
spremljali dobre in slabe strani integracije.
Usmeriti se na obdobje po konèanem olanju:
kaj potem, ko otrok konèa olanje, kaken status ima, kje se lahko zaposli, ... Te izkunje naj
se zberejo v brouri, objavljajo naj se v olskih in strokovnih glasilih, v dnevnem in lokalnem èasopisju, ... Na televiziji pa je treba pridobiti »gledljiv èas« in govoriti o vsem, kar prinaa integracija OMDR, in sicer na okroglih mizah, v oddaji Polnoèni klub, ...
Zveza naj pomaga izdati v zborniku osebne
zgodbe starev, sorodnikov o njihovih izkunjah, doivljanju boleèine, kaj jim je pomagalo
in kaj oviralo na tej poti, Samo zgodbe, brez
komentarjev. Zadolitev za uresnièitev te naloge je sprejela Ivanka oster iz Slovenj Gradca
(ivanka.soster@guest.arnes.si).
Zveza naj da pobudo za izdelavo DVD-ja s
predstavitvijo sebe in drutev, da bodo stari
lahko doma v miru vse prouèili.
Vse udeleence delovne skupine vljudno prosim za pripombe ter dopolnitve, èe sem kaj
pomembnega, kar je bilo na posvetu izpostavljeno, izpustila ali spregledala.
Vse pa vabim, da razpravo o tej temi nadaljujemo tudi na forumu na spletni strani Zveze!
Lep pozdrav vsem.

Anka Di Batista
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Intervju s tefko Krinar, dr. med.
Dolga leta nudenja zdravnike pomoèi so vam
dala mnogo izkuenj tudi na podroèju zdravljenja in svetovanja osebam z motnjami v razvoju. Katera izkunja se vam je kot mladi
zdravnici e posebej vtisnila v spomin?
Zelo pomembno spoznanje pri naem delu je,
da se tu ne zdravi samo z zdravili, temveè tudi
z besedo, dotikom, s pogovorom, posluanjem, skratka s celostno obravnavo, tudi socialno, psiholoko,
Kako bi zelo na kratko predstavili svoje delo,
ki je bilo zaznamovano z izredno skrbnostjo,
strokovnostjo in s posebnim obèutkom do ibkejih oz. pomoèi potrebnim?
Na zaèetku mojega poklicnega dela, v 60. letih
prejnjega stoletja, sem velikokrat naletela na
razvojno motene otroke, ki niso imeli nikakrne monosti iveti njim primerno, se usposabljati in vkljuèevati med sovrstnike. Zato sem videla potrebo po strokovnem usposabljanju in
organiziranju ustreznih slub. Zelo pomembno
je, da sploh vemo, koliko takih otrok imamo.
Zato je na Register razvojno motenih otrok pomemben pokazatelj stanja, koliko in kakni so
ti primeri in kam moramo usmerjati nao pomoè.
Kako ocenjujete razvoj stroke in razvoj pomoèi za osebe z motnjo v razvoju?
Zelo pomembno je, da je tudi na strokovni vrh,
to je Pediatrièna klinika, znal prisluhniti tem potrebam in je organiziral razlièna strokovna usposabljanja in slube. Na Gorenjskem pa je
vodja razvojne medicine zakonski par, dr. Tatjana in dr. Milivoj Velièkoviè, katerima gre v slo-

venskem merilu velika zasluga, da so se razvojne ambulante ustanovile tudi po vseh veèjih
mestih po Sloveniji. V kofji Loki je bila ustanovljena leta 1975.
Katere bistvene pridobitve v naem okolju bi
eleli e posebej izpostaviti?
Omejila se bom na zdravstveno podroèje. e
prej omenjena razvojna ambulanta je pomembna dejavnost v sklopu celostne pomoèi ogroenim in prizadetim otrokom. Zelo pomembna
je usposobljenost vseh pediatrov, zdravnikov,
ki delajo z otroki, da pravoèasno odkrijejo razvojne motnje. Nato je potrebno poskrbeti za
ustrezno nadaljnjo obravnavo in usposabljanje
teh otrok. Pri nas imamo e desetletja razvojno
nevrofizioterapijo, ki jo vodi prof. Mija Tomiè,
svetovno priznana nevrofizioterapevtka in e
defektologinja. Zadnja leta ji je v strokovno pomoè tudi Iztok Bergant. Potem je tu e mentalno higienski dispanzer s psihologom, logopedom in pedopsihiatrom. Vse druge potrebne
strokovnjake koristimo v drugih ustanovah.
Kako vplivajo spremembe zakonodaje na vae delo? Ali bi lahko kakno spremembo oznaèili kot posebej pomembno ali celo prelomno?
Moram priznati, da so se v teh desetletjih naredili tudi veliki zakonodajno-pravni premiki v korist usposabljanja razvojno motenih otrok oz.
otrok s posebnimi potrebami. Res, da vedno
ni mogoèe zagotoviti prav vse ustrezne pomoèi, bodisi zaradi kadrovske, prostorske ali kake
druge ovire. Moramo pa priznati, da so drutva
za pomoè duevno in telesno prizadetim te-
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vilna. Pri nas je najbolj opazno drutvo Soitje.
Ravno to drutvo je z organizacijo prevozov
omogoèilo tevilnim oddaljenim otrokom ustrezno usposabljanje v ustanovah, kot so razvojni
vrtci, ole s prilagojenim programom, varstveno delovni centri,
Ko se prviè sreèate z druino, s stari otroka
s posebnimi potrebami, kaj se vam zdi v tem
trenutku najbolj potrebno?
Ob prvem sreèanju z otrokom s posebnimi potrebami moram dobiti vse ustne in pisne podatke o otroku. Nato je potreben temeljit pregled
in ustrezna strokovna odloèitev za usposabljanje. To reimo skupno v pogovoru s stari ali
skrbniki otroka. Za druino je najbolj potrebno,
da takega otroka sprejmejo za svojega in da
vsi èlani druine sodelujejo. Doktrina na tem
podroèju je, èe je le mogoèe, naj se tak otrok
usposablja v domaèem okolju s pomoèjo najblijih strokovnih slub. Vèasih iz objektivnih
razlogov to ni mogoèe, tedaj pa so v veliko
pomoè tudi ustrezni zavodi.
Ali se vam zdi, da je v naem okolju dovolj
dobro poskrbljeno za osebe z motnjami v razvoju, ali bi bilo potrebno po vaem mnenju
e kaj spremeniti, dopolniti?
Èe primerjam stanje v 60. letih prejnjega stoletja, se je veliko stvari naredilo v korist razvojno motenih otrok: od rojstva, odkrivanja in usposabljanja v razliènih ustanovah. Mislim, da v
kofji Loki manjka e ena pomembna dejavnost  bivalna skupnost. Upam, da bo tudi ta
zaivela, saj se e kar nekaj let prizadevamo
za to.
Kaj bi e posebej poloili na srce vsem, ki
delajo z osebami z motnjo v razvoju?
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Take osebe morajo imeti dobro strokovno znanje in pa predvsem ljubezen do teh otrok. Znati
morajo prepoznavati njihovo neverbalno govorico in gledati, da jim ne kodujejo. Ti se sami
ne morejo boriti za svoje potrebe, zato smo
odgovorni odrasli.
Kakno sporoèilo imate za stare?
Zahvaljujem se vsem starem, ki s srcem in z
veliko ljubeznijo usposabljate te otroke. Zagotovo so vmes krize, ampak vsak dan prinese kaj
novega, da lahko delo nadaljujemo. Velikokrat
ne boste dobili ustne zahvale, ampak e pogled sreènega otroka je spodbuda. Nikoli ne odnehajte, tudi èe boste kdaj doiveli razoèaranje
ali nezaupanje do kaknega dejanja. Vi ste edini, ki najbolj poznate svojega otroka.
Kot dolgoletna zdravnica, pediatrinja ste se
sreèali z razlièno prakso. Na kaj ste pri svojem delu e posebej ponosni?
Da smo uspeli v tem obdobju vzpostaviti ustrezno mreo strokovne pomoèi vsem otrokom,
posebno pa e razvojno motenim. Leta 1976
smo sezidali otroki in olski dispanzer, ga obnovili leta 1998 ter se kadrovsko dobro izpopolnili. Za svoje delo sem dobila tudi veè priznanj: dravna, obèinska, drutvena. Vedno povem, da so to tudi priznanja nai dejavnosti in
mojim sodelavcem.

Kakne osebnostne lastnosti in vrednote
mora imeti po vaem mnenju èlovek na taknem delovnem mestu?
Nikoli nisem razmiljala, kakna bi morala biti.
Vzgojena sem v potenem duhu, da so vsi otroci enakovredni, posebno e tisti, ki so v ivljenju razvojno prikrajani. Enostavno mora imeti rad tako delo.
Kako ste vsa ta leta lahko skrbeli za svoj profesionalni razvoj, za rekreacijo, humor, druabnost, umetnost, ...? Vemo, da ste uspeni
na veè podroèjih. Nam lahko zaupate svojo
skrivnost, kje nabirate energijo?
Zagotovo mora vsak èlovek ob svojem poklicnem delu imeti èas tudi za sprostitev. Vedno
ne more naporov delovnega dne pustiti v slubi, zato sem tudi doma vèasih sitna. Veliko mi
pomenijo razumevanje druine, dobri ljudje, iskreni sodelavci, pozitivni bolniki, prijatelji, hoja
v naravi, planinarjenje, pa tudi tarok druèina.
Zelo rada riem, slikam in igram na orglice. Ob
upokojitvi sem del prostega èasa namenila tudi
tem konjièkom.
Kdaj ste bili v ivljenju najbolj sreèni?

Kdaj vam je bilo najbolj teko? Kdaj ste najteje opravljali svoje poslanstvo, èe sploh
kdaj?
Najteje je, èe odgovorni ne razumejo potreb,
ki jih zahteva praksa. Vendar z vztrajnim dokazovanjem in pronjami od vrat do vrat se kaj
tudi premakne. Nikoli nisem obupavala, ampak
sem se vedno borila.
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Rojstvo mojih dveh sinov je bila ena velika sreèa. Sedaj sta tu e dva vnuèka, ki e vseskozi
preseneèata s svojimi aktivnostmi. Druga moja
velika sreèa je bila leta 1996, ko sem po operaciji oèi dobila 100 % vid, èeprav sem bila od
rojstva moèno kratkovidna in skoraj e slepa.
To je enostavno èude medicine in visoke usposobljenosti zdravnikov, kar mi je dalo novih
ivljenjskih moèi. Potrditev veè, da v ivljenju
ne smemo nikoli obupati.
Ne bom razkrila koliko ustvarjalnih let se je
e nanizalo v preteklem èasu vaega ivljenja. Pa vendarle, ali je bil okrogli jubilej v
preteklem letu med najlepimi dogodki, ki se
vam je zgodil?
Res sem se veselila sreèanja sorodnikov in prijateljev ob jubileju, 70-letnici. Posebno sta me
razveselila vnuèka, 6-letna Taa in 8-letni an,
ki sta na filmu komentirala moje ivljenje. al je
prilo vmes tudi nekaj smrti blinjih sorodnikov,
tako da so bili moji obèutki sreèe malo zatemnjeni. Sem pa druaben èlovek in ne bi izpustila nikoli nobene okrogle obletnice. Brez praznikov in prijateljev bi bilo ivljenje pusto.
Imate veliko dobrih prijateljev?
Res jih imam kar veliko, samo smo al e v takih
letih starosti, da nekateri prehitro odhajajo.
Kakne naèrte imate za naprej?
Po upokojitvi veè èasa posveèam druini, ker
so se vse doslej oni prilagajali mojemu delu. Z
veseljem delam e v razvojni ambulanti in tudi
obèasno nadomeèam e v drugih ambulantah. Sicer pa moram poskrbeti za vsakodnevno gibanje v naravi. Je e veliko podroèij, ki
me zanimajo, med drugim tudi ekologija, ker
mi ni vseeno, kaj zapuèamo naim zanamcem.

Vsi elimo biti sreèni, iveti v medsebojnem
razumevanju in biti zadovoljni. Imate morda
kakno vodilo, ki bi ga lahko sliali vsi ljudje
tega sveta, ne glede na raso, vero, osebnostne znaèilnosti in zdravstveno stanje?
Nikoli v nobeni situaciji ne obupajmo. Zmeraj
se najde reitev. Veè strpnosti in spotovanja
bi moralo biti med ljudmi. To kar ne eli sebi,
ne delaj drugim.
Janja Bogataj
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tefka Krinar o sebi
Rodila sem se 13. decembra 1937 kot prva od
trinajstih otrok kmeèkim starem, v mali vasici
Podobeno pod Blegoem. Kot otrok sem okusila vse strahote druge svetovne vojne, pa tudi
idilo kmeèkega ivljenja in e posebno medsebojno soitje v tevilni druini.
Oèe Joe nas je usmerjal z zdravimi naèeli:
- ker bo doma samo eden, se morate drugi
izuèiti za poklic;
- da moramo spotovati vsakega èloveka;
- da moramo delati dobro;
- da je ljubezen nekaj lepega;
- da lahko za ivljenjskega druga izbiramo le
po ljubezni in ne po materialnih dobrinah;
- da so nam domaèa vrata vedno odprta, tudi
èe bomo v oli ali ivljenju neuspeni ali razoèarani;
- da ni nikdar tako hudo, da ne bi bilo reitve in
da bi obupali nad ivljenjem.
Mati Marija nas je vzgajala s simbolno govorico in ne z ukazovanjem. Znala je ustvariti topel
dom, kjer je zmeraj dialo po domaèih dobrotah: gancih, goveji juhi, krompirju, kruhu,

Moja prva O je bila 1944 v Podobenu  ilegalna partizanska ola. Po osvoboditvi sem hodila v O v Poljanah, na gimnazijo v kofji Loki in
nato sem se odloèila za tudij medicine. Ta usmeritev je ivela v meni e od otrotva, ko sem
doivela umiranje najblijih, brata in dveh sestric. Zadnja je umrla zaradi bolezni  davice,
za katero med vojno e ni bilo cepiva. Mama
jo je komaj 3-letno imela v naroèju in e danes
vidim njen bledo-modri obrazek, ko se dui,
pa ji nismo mogli pomagati.
Po opravljeni medicinski fakulteti sem se zaposlila za celo delovno dobo v ZD kofja Loka.
Tedaj smo pokrivali vse obmoèje Poljanske in
Selke doline, od irov, Gorenje vasi, eleznikov, do kofje Loke. Prvih pet let sem delala
kot splona zdravnica. Leta 1972 sem opravila
4-letno specializacijo iz otrokega zdravstva in
sem bila prvi pediater na tem obmoèju. Ob specializaciji sem opravila e posebno usposabljanje za vodenje razvojno motenih otrok in
1990. leta opravila pri nas prvi mednarodni seminar za zdravnike za RNO (razvojno nevroloko obravnavo). Za delo zdravnika je zelo
pomembno stalno strokovno izpopolnjevanje
na vseh potrebnih podroèjih.
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Spomini
»V cvetoèem maju smo se poslovili od naega Iztoka. al je en cvet manj na naem drevesu Soitja,« je napis na prekrasni sliki dr. tefke Krinar. Ta slika in Iztokova fotografija na steni
nad njegovim stolom nas vedno znova spominjata, da je z njim odlo nekaj lepega, nekaj
neponovljivega.
Iztok je bil »drugaèen,« zato smo se vsi e bolj
navezali nanj. Polnih 43 let smo trepetali, kadar
je bil bolan, in bili sreèni, kadar je bil sreèen
on. Izgubili smo ga, ne da bi bili na to pripravljeni, èeprav se je v zadnjih 14 letih njegovo
zdravstveno stanje moèno poslabalo, a kljub
temu smo upali, da bo e dolgo z nami. Z njim
je bilo lepo iveti, vèasih tudi teko, a èe bi
mogla èas zavrteti nazaj, bi e enkrat rada hodila po isti poti. Vse hudo je pozabljeno, lepi
spomini pa ostajajo. Iztok je bil del nas, bil je
del naega ivljenja in kot takega smo ga tudi
sprejeli. Svetel spomin nanj bo vedno ivel.
Vedno ga bom imela ivo pred oèmi, kot da
sedi ob meni na stolu in me z veselimi ter nagajivimi oèmi eli razveseliti in mi pokazati, kako
rad me ima. A prehitro se zavem, da so to samo
sanje, ki se ne bodo nikoli veè uresnièile.
Vsem starem naih »otrok« bi rada poloila na
srce, naj vam ne bo koda èasa, trenutka, dneva, ki jih preivite z njimi. ele ko ga izgubi, se
zave, kako svetla je bila pot, ki si jo imel èast
prehoditi z njim in èigar ljubezen je presegla vse
meje in bo ostala v naih srcih. Èeprav je odel
v neznano, vendarle ostaja z nami. Spomin nam
ga vraèa taknega, kakrnega smo ljubili in se z
njim veselili.
Iztokova mama
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Intervju s Filipom Mohorièem
Pravzaprav ne vem, kje naj zaènem. Najbolje
z vaimi osnovnimi podatki, èeprav imam obèutek, da vas vsi e poznajo in vsi vse vedo o
vas. Prosim, povejte nam nekaj podatkov o
sebi.
Rodil sem se pred 68 leti v hribovski vasi Martinj vrh v Selki dolini. V skromni delavski druini je bil zaposlen samo oèe. V druini se je
rodilo 11 otrok. Jaz kot najstareji. Sem oèe
dveh sinov in hèerke z motnjo v duevnem razvoju. Imamo tudi dve vnukinji in vnuka. ivimo
v svoji hii v kofji Loki.
Meni je bilo vedno najbolj zanimivo, ko ste
pripovedovali dogodivèine iz svojih pastirskih let. Ali so to bila lepa leta?
Ob tako tevilni druini smo morali stareji, priblino z osmimi ali devetimi leti oditi sluit kme-

tom za pastirja, dekleta pa za pestrne. Od kmeta
smo hodili tudi v olo. Pastirske slube se je
nabralo kar za 6 let. Zaradi mladosti so bila leta
lepa, a èe te vzgajajo in tepejo tuji ljudje, so
tudi grenka.
Povejte kaj o svojih starih, bratih, sestrah
Oèe in mati sta v svoji rani mladosti v zaèetku
20. stoletja doivljala e teje èase kot mi po
2. svetovni vojni. Oèe je bil gozdni delavec in
agar na venecianki. Mati, ki je bila pridna kot
mravlja, je gospodinjila, vzgajala otroke, redila
pujska in kravico, da smo imeli mleko. Od 11
otrok je ivih e 7 in razen dveh smo e vsi
upokojeni. Starostna razlika med najstarejim
in najmlajem je bila 18 let.
Ali ste zamenjali veliko slub? Katera vam je
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bila najljuba?
Moj osnovni poklic je mizar. S svojim izobraevanjem sem dosegel, da sem lahko uèil tudi
druge. V srednji lesarski oli sem uèil strokovni predmet kar 26 let. Delo z mladimi je bilo
zame pravi uitek in najljuba zaposlitev. V svoji
40-letni delovni dobi sem zamenjal 5 delodajalcev.
Koliko let ste e poroèeni?
Z eno Francko sva poroèena 41 let in niè ne
kae, da bi se loèila.
Kje sta se s Francko spoznala, koliko otrok
sta elela imeti?
Po odsluenem vojakem roku sva se spoznala na enem od tevilnih plesov, ki smo se jih
mladi radi udeleevali. Naa generacija ni naèrtovala tako tevilne druine, kot so jih imeli
nai stari.
Vida je va prvi otrok. Kdaj ste ugotovili, da
ni z njo vse tako kot z drugimi otroci?
e v prvem letu ivljenja. Slabo se je odzivala
na igraèe in igre. Motorika rok in nog je bila
okorna. Tudi shodila ni veè let.
Kdo se je takrat ukvarjal s takimi otroki?
V tistih èasih samo stari in kakna druinska
pomoè. Razvojnega vrtca ni bilo. Z eno sva
delala v izmenah, eden dopoldne, drugi popoldne.
Vsakdo, ki ima takega otroka, ima svojo zgodbo. Kako vi doivljate ivljenje z Vido?
Ko smo z leti ugotovili, da ne bo nikdar samostojna, smo vzeli to kot dejstvo, èeprav teko.
Tudi sinova, ki sta mlaja, sta jo sprejemala tako
kot je in sta jo ob njenih nerodnostih pri igrah z

otroci tudi branila. Ugotavljam, da sta ob njej
zrasla v dve zreli in odgovorni osebnosti.
Katere so svetle toèke ivljenja s tako osebo?
Tudi Vidi se vèasih od srca nasmejimo, tako
doma kot tudi v drubi, saj zna z iskrenostjo in
veseljem vse presenetiti. Rada ima otroke in
se z majhnimi zna tudi igrati. Ob prilikah rada
reèe:« Mene ni treba merkat, saj sem odrasla
enska!« Ljudem rada pokae sobo in portne
medalje. Velika pridobitev je, da »lahko gre na
iht in dobi svojo plaèo«. Skratka, z odselitvijo
sinov smo z Vido e vedno druina, èe ne bi
bila z eno e sama.
Kdaj ste se vèlanili v Soitje? Kdo vas je povabil in kaj ste prièakovali od tega?
V letu 1975 smo na centru za socialno delo izvedeli za drutvo, ki se je takrat imenovalo Drutvo za pomoè duevno prizadetih. Takrat sem
bil èlan ene od komisij za druinsko politiko pri
CSD. V teh letih so se èlani drutva, zdravstvena in socialna sluba trudili preprièati èim veè
ljudi po terenu, da se vèlanijo v drutvo, ker je
organizirana oblika iskanja pomoèi uèinkoviteja. Ime SOITJE je dobila Zveza drutev Slovenije in vseh 51 drutev po Sloveniji leta 1996.
Ali lahko naredite kratko primerjavo med takratnim in sedanjim Soitjem? Kaj se je v teh
letih spremenilo in dogajalo?
Natel bom prireditve po letu 1970, ki so se v
glavnem zgodile po Sloveniji in tudi v kofji
Loki. Kot pobudniki so se angairali Zveza drutev Slovenije, èlani drutev, strokovni delavci, zdravstvena sluba, centri za socialno delo
in pa tudi politika ji je bila naklonjena. Tako so v
kofji Loki nastali pri oli s prilagojenim pro-
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gramom oddelki za zmerno in tejo motnjo v
duevnem razvoju v letu 1970/72 (OVI). Razvojni vrtec za zmerno in tejo motnjo v letu 1976,
delavnica za delo pod posebnimi pogoji v letu
1979 (VDC), nadomestilo za invalidnost 35 %
povpreène slovenske plaèe za vse zmerno,
teje in teko prizadete v letu 1986, prièetek
prevozov od vrat do vrat v kofji Loki 1991,
prvi vikend seminar v letu 1986, nadomestilo
za tujo nego in pomoè od leta 1992 dalje, specialna olimpijada v letu 1993. Zgradil se je prizidek k O Jela Janeièa za OVI v letu 1998. Na
pobudo Soitja kofja Loka je RTV Slovenija
posnela ivljenje naih prizadetih od rojstva do
smrti z naslovom Drugaèni in film Mati (1999
2002). V kofjo Loko smo pripeljali tudi invalidsko podjetje elva za èièenje mesta (v letu
2000). Tu se zaposlujejo osebe z lajo duevno motnjo. Kupili smo tudi poslovni prostor za
drutvo v letu 2001. Vsa leta smo poveèevali
tudi tevilo potnikov od zaèetnih 5 v letu 1991
do dananjih 65. Vse prevoze opravljamo s 4
lastnimi kombiji, imamo tudi 5 zaposlenih. e
veè kot 15 let se intenzivno trudimo za bivalno
skupnost v kofji Loki. S pridobitvijo ole za
slepe v centru slepih se je v letu 2007 e preselila delavnica s starolokega gradu. V letu
2008 pa je ministrstvo za delo in druino zagotovilo denar za adaptacijo zgornjih prostorov
za vselitev 24 oskrbovancev za celodnevno
varstvo.
V stavbi je naèrtovan tudi oddelek dnevnega
varstva za 10 teje in teko prizadetih oseb.

urno prisotnost Soitja?
24-urno in vsakodnevno je pretiravanje. Res pa
je, da je ena zelo zasluna, da vse opravi v
zvezi z varstvom in domom, da jaz lahko grem
po svojih opravkih.
Kako pri 68 letih preprièate sami sebe, da se
udeleite tako tevilnih sestankov in prireditev, kamor vas vabijo?
Ker vem, da bo doma vse postorila ena, je to
zame uitek, vèasih pa tudi kaj zamudim.
Kdaj najdete èas tudi za rekreacijo?
Tudi za fizièno delo in rekreacijo se dobi èas.
Na sprehode in izlete gremo skupaj z eno
Francko in Vido.

Kaj pravijo domaèi, ker se e leta in leta tako
predajate Soitju?
Nimajo niè proti, vèasih e pomagajo.
Kako ena »prenaa« vao vsakodnevno 24SOITJE kofja Loka,
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Kaj pa ponedeljkova sreèanja Pr Starmanu,
ali so e kakna druga?
Z bivimi sodelavci  upokojenci, se zaradi prijateljstva in druenja tedensko ob ponedeljkih
dobimo v gostilni Pr Starmanu. Sestajamo se
e 9 let. Ker je èlovek druabno bitje, je e
veliko drugih druenj, vendar nobeno tako kot
Pr Starmanu.
Glede na to, da je kar nekaj ivljenja za vami,
katera so bila vaa najsreèneja leta?
Teko bi opredelil v svojem ivljenju tako kraje obdobje. Mislim, da je bila doba ustvarjanja
druinskega ivljenja taka (poroka, gradnja hie, vzgoja otrok, sluba). Tudi pridobitve za
ljudi s posebnimi potrebami, ki smo jih doivljali v drutvu, so me osreèevale. Ob dobri eni in pridnih otrocih ter dobrem zdravju so leta,
ki jih ivim, tudi sreèna.
Èesa pa v ivljenju niste poèel, pa bi radi? Je
ostalo kaj neizpolnjenega?
Po osnovni oli sem se elel nauèiti igrati harmoniko ali klarinet. Vadil sem s tistimi, ki so to
e znali. Ob neki priliki mojega nepravilnega
igranja mi je rekel harmonika: »Ve Filip, mi
glasbeniki potrebujemo tudi poslualce!« Od
tistega dne sem se preselil mednje. Rekel bi,
da sta bila glasba in petje skoraj edino, kar bi v
ivljenju tudi rad poèel, pa niè hudega, saj to
sedaj dela sin Marko.
Kar nekajkrat v teh letih ste dejal: »Niè ni stalnega  samo spremembe so stalne.« Je to
va ivljenjski moto ali imate e kaknega bolj
modrega?
Ta rek dri, posebno v zdajnjem èasu. Drugi
rek pa sem imel v primeru teav in pravi: »Cigan je vesel tudi v slabem vremenu, ker èaka,

da bo spet posijalo sonce.«
Imate izredno pozitivno naravnano miljenje.
Je to znaèaj? So to ivljenjske izkunje?
Teko bi rekel, kaj je. Je pa kakovost osebnega ivljenja gotovo bolja, èe ne ièe okrog
sebe samih napak, v sebi pa nobene.
Menim tudi, da ni v vas niti kanèka zavisti ali
privoèljivosti. Ali paè?
To so nae slabosti, ki se podzavestno nehote
prikradejo ob razliènih situacijah. Dogajajo se
tudi meni in so boleèe za ljudi okrog mene,
katere sem prizadel. Seveda mi je potem al.
V letih sodelovanja z vami sem ugotovila, da
ste vsak trenutek pripravljeni pomagati ljudem? Vas je tudi tega nauèilo ivljenje, ali
ste taki e od nekdaj, po naravi?
Pomagati soèloveku naj bi bila vrlina vseh ljudi. V ivljenju sem bil hvaleen vsakomur, ki
mi je pomagal in teh je bilo veliko. Prav je, da
to dobro kdaj tudi vraèa.
Eno malce drugaèno vpraanje. Kako ste bil
kot otrok in mladostnik zadovoljni s svojim
imenom? Ali vas kaj preseneèa, da se zadnje
èase kar nekaj starev odloèi, da bo otroku
ime Filip?
Svojega imena se nisem nikoli sramoval, res
pa je, da nas je bilo dolga leta malo s tem imenom. V slubi smo imeli tisoèe uèencev, pa
nobenega Filipa. Sem pa sreèal e enega Filipa Mohorièa pri vojakih. Obstaja zanimiv rek:
»Filip na konju!« Jaz sem bil v ivljenju tudi veèkrat Filip na psu.
Ali bi se lahko odloèil, katerega dogodka v
obdobju »predsednikovanja« ste se najbolj
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razveselil in kateri vas je najbolj razalostil?
Med vsemi razliènimi pridobitvami v drutvu sem
bil zelo vesel prièetka voenj s kombijem od
vrat do vrat v letu 1991. alosti pa me, da se
moramo toliko let boriti za bivalno skupnost.

ino, da bo stavba za bivalno skupnost v letonjem letu adaptirana in vseljiva, bom s svojimi
sodelavci v drutvu lahko zelo zadovoljen, da
smo postorili, kar smo si v veè mandatih tudi
zadali.

Kako doivljate smrt katerega od naih èlanov? Zdi se mi, da vam je tako, kot bi vam
umrl sorodnik?
Ko se toliko let drui z odhajajoèim, me smrt
vsakega èlana drutva res tudi prizadene.

Od katere »slube« se boste teje poslovil,
od redne slube, ko ste li v pokoj, ali od
funkcije predsednika drutva?
Kot rad reèem, da so samo spremembe stalne, je tudi poslavljanje del tega. Tako kot odhod v pokoj, ko smo se razli kot dobri sodelavci in prijatelji, elim, da se tudi v drutvu razidemo kot dolgoletni sodelavci in prijatelji, ki
se bomo e sreèevali.

e eno provokativno vpraanje. 16 let se e
borite za bivalno skupnost v kofji Loki, vsekakor tudi z namenom, da bi zagotovil mesto
svoji Vidi. Kaj boste storili, èe Vida ne bo hotela v bivalno skupnost? Ali imam prav, da je
to problem veèine OMDR, ki jih poznam?
Loèitev od druine je za vsakega malo boleèa.
Za osebe z OMDR pa e bolj, tudi za stare. Za
odhod v bivalno skupnost jih moramo stari pripravljati. ivljenje v skupnosti jim moramo slikati v lepi luèi.
Kako boste sprejeli dejstvo, da bodo loko
bivalno skupnost zasedle osebe od drugod,
ker se bo za vselitev odloèilo premalo Loèanov?
Mislim, da bosta vodstvo VDC Kranj, kot nosilec, in Soitje kofja Loka vedno nala tako
reitev, da bodo pokrite potrebe kofjelokega podroèja.
Pravite, da boste s tem mandatom konèali svoje predsednikovanje v Soitju. Ali bo ostala
e kakna neopravljena naloga, nekaj, kar
vam v vseh teh letih v drutvu ni uspelo narediti?
Èe bo drala obljuba ministrstva za delo in dru-

Ko bi lahko zavrtel èas nazaj, kaj bi kot predsednik drutva Soitje naredili drugaèe?
Ker se èasa ne da vraèati, tudi jaz ne bi bistveno spreminjal dosedanjega dela.
Kaj polagate na srce novemu predsedniku
drutva?
Poteno delo in prizadevanje za spremembe
na bolje.
Kje vas bomo sedaj lahko veèkrat sreèali?
Na planinskih poteh, izletih, pri fiziènem delu, z
ribiko palico ob vodi, mogoèe tudi kaknem
vodenju turistov po kofji Loki in malo veè bom
doma.
Bi e kaj povedali za konec intervjuja?
Polona, lepa hvala, ker si se trudila in pripravila
vpraanja za ta intervju.
Polona Milanez Kalan
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Naa Jelka
Leta 1952 se je rodila deklica JELKA. Stari
dolgo èasa niso vedeli, kaj se dogaja z njo,
vseeno pa ni bila taka kot ostalih sedem otrok,
rojenih pred njo. Od zdravnikov v kofji Loki
oèe ni veliko izvedel, paè pa so ga poslali na
Pediatrièno kliniko k primariju Avèinu. Zdravnik
mu je razloil vse o njeni bolezni, da zanjo ni
zdravljenja in da so on ter druina tisti, ki ji bodo
pomagali iveti. Nauèiti jo je bilo treba hoditi in
jesti. Zdravnik je e priporoèil, da naj Jelka dela
vse tisto, kar dela tudi druina. Jelka se je najveè nauèila kot otrok.
Priel pa je dan, ko starev ni bilo veè. Kaj pa
sedaj? Nihèe ni rekel niè, bili smo brez besed,
mene pa je bolelo v dno due, da bi Jelka ostala sama. Kakni bodo njeni dnevi, kakne
bodo njene noèi? Ne, v tej hii ne more ostati
sama. Brez pomisleka sem jo odpeljala na svoj
dom, kjer sem imela moa in dva svoja otroka.
Nekaj èasa je vladal pri hii molk, nato pa sem
vpraala, èe bi Jelka nekaj èasa ostala pri nas.
Bili so za to. Dali smo ji svojo sobo, jo opremili, dobila pa je tudi svojo televizijo, ker vsako
popoldne gleda telenovele. Tega ji preprosto
ne sme vzeti. Dopoldne je z menoj v kuhinji,
kjer opravlja gospodinjska dela. S psièko Ledo,
ki jo ima zelo rada, gresta na sprehode. Sreèna je, kadar kam gre, npr. na vikend seminar,
piknik, vsako leto pa greva za en teden tudi na
morje. Tudi pri nas imamo veliko obiskov, tako
da se sreèuje z mnogimi ljudmi in vsak najde
besedo zanjo. Na vasi so jo lepo sprejeli. Rada
hodi na obiske k sosedi Marici. V svoj rojstni
kraj se redkokdaj vrne. Spominja se starev in
nekdanjih sosedov, ki pa so e pomrli. In èe jo

vpraamo, èe bi la v Luo, odgovori, da tam
nima kaj poèeti. Pri nas je zelo rada in z njo ni
nobenih problemov. Smo kot ena druina in imamo jo radi.
Le kako takega èloveka ne bo imel rad z vsem
srcem.
Tilka Dolenc
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ivljenje s Sandro
Vsak mlad par si eli imeti otroka. Tako eljo
sva imela tudi midva z Mladenom. In po devetih mesecih se nama je elja uresnièila. Bila sva
vsa iz sebe, ker sva dobila hèerko Sandro.
A ta sreèa je trajala le kratek èas. Rekli so nam,
da je Sandra »prizadeta«, da bo zaostajala za
drugimi otroci in vse kar e spada zraven. Podrl se nama je svet, posebej meni, ker nikoli
prej nisem imela stikov s »prizadetimi otroci«.
Potem se malo pomiri, premisli in si reèe:
»Saj je moj otrok.« Ker se je Sandra razvijala
dokaj normalno, sem mislila, da so se zdravniki zmotili, vendar je Mladen na to gledal drugaèe. V oli ga je zelo zanimala genetika, kot bi
vedel, da bo nekoè imel opravka z njo.

klobukom na stezi je bila kot nekakna maskota celega tekmovanja. Celo v èasopisu je bila.
Seveda je bila na ponos, nae veselje, da je
na otrok v èasopisu in same lepe besede so
bile zapisane. Potem so se zaèela vrstiti tekmovanja in Sandrini doseki ter medalje (zlata,
srebrna, bronasta). Bila je veselje vseh nas.
Ob vseh uspehih nekako pozabi, da je tvoj
otrok »prizadet«. Zaène celo uivati v vsem
tem, se veseliti vsakega novega koraka naprej
in nove zgodbe in prigode, kakrne je znala
uprizoriti samo Sandra. Vsakega dogodka se
je zelo veselila. e posebej rojstvo obeh

Sandra je zelo hitro zaèela hoditi in govoriti.
Bila je zelo dobrovoljna, dobrosrèna, zato smo
na trenutke pozabili, da je sploh drugaèna. Ko
je bila stara 2 leti, so nama povedali, da ima
zelo hudo srèno napako in da bo njena ivljenjska doba zelo kratka, da bo lahko veè v
bolnici kot doma in da lahko hitro umre. Ampak
Sandra je imela tako voljo do ivljenja, da je
enostavno hotela iveti in polno iveti. Vesela,
zadovoljna, druabna, navihana, kakor je to znala samo Sandra. Ves svet je bil samo njen. To
me je nekako dvigalo z dna, na katerega sem
kdaj pa kdaj padla. In kadar sem bila slabe volje ali celo jokala, je bila Sandra zraven in me
tolaila: »Mami, saj bo spet v redu, niè veè te
ne bo bolelo,« in je bilo takoj bolje.
Ko je bila stara 5 let, je bila prviè na regionalnem tekmovanju v Kranju. In Sandra s svojim
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bratcev, Timoteja in Benjamina. Zelo nas je bilo
strah, kako bo Sandra reagirala na dojenèka.
Ali bo »sitna«, ker bo hotela stvari narediti sama.
Ampak je bila zelo ubogljiva in razumevajoèa,
tako da je strah hitro izginil. Zelo rada je imela
brata. Tudi igrala in pazila ju je, posebej Timoteja. Imela sta eno posebno vez. Kar precej
sta tekmovala med seboj, kdo bo kakno stvar
bolje naredil. To so bili trenutki veselja, smeha
in zabave. Zelo rada je imela ljudi, ampak ne
vseh. Toèno je vedela, kdo je »hinavec« in kdo
ni. In kdor se ji je malo nasmehnil, je bil njen.
Nikoli nas ni bilo sram Sandre. Povsod smo li
skupaj. Marsikatero zgodbo ter dogodivèino,
ki jo je naredila Sandra, bi lahko napisali in to
nam je dajalo potrebno energijo.
Tekla so leta in Sandra je kar lepo ivela s svojo boleznijo in mi tudi. Problemov z zdravjem
ni imela. Izogibali smo se moèni hrani, moènemu soncu in tekim naporom in to se je obrestovalo. Zdravje ji je sluilo. Celih 10 let je bila
zdrava, razen kaknega prehlada na leto, kar
je bilo veè kot odlièno za otroka s tako hibo.
Ampak vpraanje je vedno viselo v zraku: Koliko èasa bo e tako? Kdaj se bodo zaèele
teave? In nekega dne so se zaèele.
Prav na pripravah za sveto birmo so jo zaèele
boleti noge. Tudi malo vroèine je imela. Ko smo
jo odpeljali v bolninico, je zdravnica rekla, da
je Sandrino stanje zelo resno, da ji vse poèasi
odpoveduje. Srèni napadi so se kar vrstili, tako
da so nam predlagali operacijo. To je bil za
nas zelo velik ok. Boleèina, ki smo jo doivljali, je bila nepopisna. Obèutki so bili zelo meani. Ne ve, ali se bo pravilno odloèil ali ne.
Kaj èe se odloèi za operacijo in ta ne uspe?
Kaj èe se ne odloèi za operacijo, pa se bo

muèila v boleèinah? Kaj narediti, da bo prav?
Enostavno ne ve. Operacija je nekako bila
edini najbolji izhod, napovedi po operaciji pa
kar dobre in odloèili smo se. Operacija je bila
napovedana za mesec maj. Ta èas je jedla zelo
veliko zdravil in stanje je bilo precej bolje.
Sandra je malo hodila in zelo uivala na oddelku. Sestre in zdravniki so jo imeli za svojo, tako
da je ob naem obisku rekla, da noèe domov.
Ona je bila e kar doma v bolnici. Bila je nekakna maskota oddelka. Kdor jo je spoznal,
si jo je zapolnil in jo imel rad.
Priel je dan operacije, ki ga je zelo teko èakala. Sama operacija je dobro uspela, ampak
so se potem zaèele teave. Stanje se je zaèelo slabati in 16. avgusta 2007 je Sandra umrla.
Takrat je nastopilo novo obdobje, na katerega
se nismo mogli pripraviti. Nekaken trans. Obdobje olajanja, ker ne trpi veè, alosti, ker je
ni veè, oèitka, ker misli, da si premalo naredil
zanjo in da bi lahko e veè, in obdobje, ko je
vse temno in alostno, ko ti misel uhaja samo k
izgubljeni osebi. Premiljuje o tem, ali je kaj
huda nate, ker morda nisi naredil tistega, kar bi
ona hotela?
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In ko se enkrat zbudi iz tega transa, kar lahko
traja nekaj mesecev (vsaj pri meni), preden lahko zaène normalizirati svoje ivljenje. Zaène
misliti, da Sandra ne bi elela, da smo alostni
in da jokamo. Ona bi elela, da smo veseli in
da se smejimo.
Zelo jo pogreamo. Pogreamo njeno spontanost in praviènost, ki je pri zdravih otrocih ni
toliko. Vèasih mislimo, da se bo kar prikazala
izza kaknega vogala.

Janeièa, ki so se tako mnoièno poslovili od
Sandre in e vedno v velikem tevilu priigajo
sveèe na njenem grobu. Hvala vsem voznikom
in voznicam, ki ste jo imeli tako radi. Hvala za
vse izreèene besede tolabe, ki ste nam jih
izrekli v tistih hudih trenutkih. Hvala vsem.
Radana, Mladen, Timotej in Benjamin Èaliæ
Vse do zadnjega se je borila,
da bi bolezen svojo prebrodila,

Preden konèam, bi se radi zahvalili vsem èlanom drutva Soitje, ki so Sandro pospremili
na njeni zadnji poti in vsem tistim, ki priigajo
sveèe na njenem prezgodnjem grobu. Zahvaljujemo se uslubencem in uèencem ole Jela
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Ponosen sem
na svojo sestro Stanko
Zelo sem ponosen na svojo sestro. Rekli boste, da je to èisto normalno. Res je, vendar je
moja sestra Stanka nekaj posebnega. Je izredna glasbenica. Pesem, ki ji je veè, je posluala enkrat, dvakrat in e jo je poskuala zaigrati na klaviature. Vedno ji je uspelo. Mami pa
se je nekoè odloèila in je povabila gospo Ireno Rupnik, profesorico glasbe, da je prila posluat Stanko. Bila je izredno preseneèena nad
njenim posluhom, zato je bila nekaj èasa njena
uèiteljica. Z veseljem jo je nauèila glasbenih osnov. Stanka je igrala e z veèjim veseljem.
Potem pa so se zaèeli njeni nastopi. Kako je
bila vesela prvega aplavza, mami, ati in jaz pa
smo areli od ponosa. In tako sem ob njenih
nastopih spoznaval veliko znanih in neznanih
ljudi, s katerimi se e vedno sreèujemo, poklepetamo in se druimo.

Od vseh nastopov, in teh res ni bilo malo, se
najraje spominjam nastopa z Oliverjem Dragojeviæem. Bilo je 8. marca, ko smo praznovali
dan ena in so mamo prosili, da bi Stanka zaigrala na koncertu Oliverja Dragojeviæa eno ali
dve njegovi pesmi. Najprej je zaigrala njegovo
Skalinado. Ko pa je zaigrala e Oprosti mi pape,
je na oder priel Oliver in ob njeni spremljavi
zapel. Pridruili so se e drugi glasbeniki in bil
je tak koncert, ki ga ne morem pozabiti. Videl
sem, da so gledalci imeli tudi solze v oèeh.
e nekaj bi rad povedal. Sedaj Stanko uèi
izredni glasbenik in uèitelj glasbe, gospod Janez Triler. Navduen je nad njenim igranjem,
pri njenih nastopih pa tudi zelo rad pomaga.
Vidite, res sem lahko ponosen na sestro Stanko.
Janez Kuhar

SOITJE kofja Loka,

40 let

44

Otroci s posebnimi potrebami
in njihova vkljuèitev v vrtec

Nekoè
Na posvetu o duevno manj razvitih osebah v
Sloveniji, ki je bilo organizirano v Ljubljani 1969.
leta, so bile podane strokovne in drubene
spodbude po usposabljanju otrok s posebnimi potrebami e v predolskem obdobju.
Na osnovi razvojnih ambulant in evidentiranja
motenj so se zaèeli pojavljati v Sloveniji razvojni oddelki, ki so bili integrirani in so e vedno integrirani v vrtce. Prvi razvojni oddelek je
bil ustanovljen v Mariboru e leta 1971. V kofji
Loki pa je razvojni oddelek zaèel delovati nekaj let kasneje. Obièajno so otroci zaèeli obiskovati razvojni oddelek po dopolnjenem 3.
letu starosti. Do 3. leta pa so bili otroci obièajno
doma ali pa so povsem spontano obiskovali
tedaj imenovane jasliène oddelke, sedaj oddelke 1. starostnega obdobja. Sprejem otroka
s posebnimi potrebami v taken oddelek je bila
najveèkrat dobra volja vzgojiteljice in vodstva
vrtca. Tiha, totalna integracija je potekala tudi v
ostalih oddelkih vrtca, saj so stari velikokrat
zamolèali teave svojih otrok. Dodatne strokovne pomoèi pa ti otroci niso bili deleni. Èeprav
so se vzgojiteljice izredno trudile tudi tem otrokom ponuditi ustrezne vsebine, pa je bila vèasih zagotovljena le prostorska  fizièna integracija.

V redne oddelka vrtca pa so se vkljuèevali vsakodnevno ali obèasno pri nekaterih dejavnostih tudi otroci iz razvojnih oddelkov. Takna oblika vkljuèevanja otrok v redne oddelke je bila
zelo uspena, tako za otroke s posebnimi po-

trebami kot za njihove vrstnike. V takem primeru lahko govorimo o socialni integraciji, ker so
se otroci s posebnimi potrebami vkljuèevali v
tiste aktivnosti, kjer so lahko aktivno sodelovali. Tudi takna oblika integracije je bila odvisna
od dobre volje nekaterih vzgojiteljic, njenih pozitivnih staliè do drugaènosti, veèje obèutljivosti do potreb drugih ljudi, strpnosti, tolerantnosti. Otroci z lajo motnjo v duevnem razvoju so bili vkljuèeni v redne skupine v vrtcu. Tudi
ti otroci niso imeli dodatne strokovne pomoèi.
Danes
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami otroke e v predolskem obdobju usmerjamo v ustrezne programe. Otroke s posebnimi potrebami usmerjamo v:
1. program za predolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoèjo
ter
2. prilagojeni program za predolske otroke
(razvojni oddelek).
Veèinoma se postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami zaène na pobudo starev,
ki vloijo pisno zahtevo za uvedbo postopka
usmerjanja pri Zavodu Republike Slovenije za
olstvo. Èe stari ne vloijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, lahko vrtec, èe meni,
da je usmeritev potrebna, pri Zavodu Republike Slovenije za olstvo poda predlog za uvedbo postopka, katerega vroèi tudi starem.
Zavod Republike Slovenije za olstvo izda od-
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loèbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraevanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga
pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje.
Odloèba o usmeritvi zagotavlja otrokom s posebnimi potrebami pravico do vzgoje in izobraevanja po individualiziranem programu.
Vrtec kofja Loka izvaja oba programa.
Najveèjo skupino otrok s posebnimi potrebami
v vrtcu predstavljajo otroci z motnjami v duevnem razvoju, zato se bom v nadaljevanju osredotoèila na to skupino otrok.
Program za predolske otroke s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomoèjo
V ta program se lahko vkljuèijo otroci z lajo
motnjo v duevnem razvoju in izjemoma tudi
otroci z zmerno motnjo v duevnem razvoju.
Deleni so dodatne strokovne pomoèi specialnega in rehabilitacijskega pedagoga/defektologa do 3 ure na teden. Pomoè se lahko izvaja
v posebni skupini glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali
izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven oddelka.
Otrok ima posebej zanj prilagojeni program 
individualizirani program (pripravi ga strokovna
skupina  vsi, ki z otrokom delajo v vrtcu v sodelovanju z otrokovimi stari). V individualiziranem programu so opredeljeni cilji, naèini dela,
metode, posebni pripomoèki, èe so potrebni,
prilagoditve èasa, prostora in podroèij dejavnosti kurikula za vrtce.

gojen otrokovim potrebam.
Vzgojno-izobraevalno delo v prilagojenem
programu izvajajo specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi in pomoèniki vzgojiteljev.
Strokovne osnove programov za otroke s posebnimi potrebami izhajajo iz najnovejih odkritij razvojne psihologije, defektologije, pedagogike, didaktike Tako se v prilagojenem programu  razvojnem oddelku uporabljajo razlièni programi: Kurikulum za vrtce, Kurikulum za
vrtce v prilagojenem programu za predolske
otroke, program zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju (Macquarie University, Sydney),
program funkcionalnega uèenja,
Cilji prilagojenega programa:
- optimalni razvoj otrokove osebnosti glede na
njegove zmonosti,
- oblikovanje pogojev za izvajanje specialnih
pedagokih dejavnosti,
- oblikovanje pogojev za izvajanje programa,
ki omogoèa odpravljanje oziroma korekcijo motnje,
- upotevanje specifiènih posebnih potreb otroka,

Prilagojeni program za predolske otroke
Vkljuèijo se lahko otroci z zmerno motnjo v duevnem razvoju, otroci s tejo in teko motnjo
v duevnem razvoju. Tudi v tem programu ima
vsak otrok individualizirani program, ki je prilaSOITJE kofja Loka,
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- omogoèanje otrokom s posebnimi potrebami
druenje z drugimi otroki pri doloèenih dejavnostih in igri,

dejavnostih v zvezi s skrbjo za samega sebe
(opravljanje fiziolokih potreb, umivanje, oblaèenje, obuvanje, hranjenje).

Zaradi velikih razlik v stopnji motnje v duevnem razvoju in razlik v individualnih znaèilnostih in potrebah otrok, so potrebne doloèene
prilagoditve.

Prilagoditve izvajanja ciljev in primerov dejavnosti kurikula za vrtce
Pri naèrtovanju vzgojno-izobraevalnega dela
z otroki s posebnimi potrebami se upotevajo
vsa vzgojna podroèja, ki jih opredeljuje kurikulum za vrtce: gibanje, jezik, matematika, umetnost, druba, narava. Cilji in primeri dejavnosti
pa se smiselno uporabljajo in so prilagojeni glede na posebne potrebe otrok, glede na vrsto
in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje.

Prilagoditev prostora
Glede na posebne potrebe otroka z motnjami
v duevnem razvoju je pomembna fleksibilnost
pri oblikovanju prostora. Prostor mora biti pregrajen v manje dele, kotièke, v katerih so
sredstva, ki omogoèajo razvoj za slehernega
otroka. Ponudimo torej sredstva, ki so primerna za posamezno vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so prisotne pri otrocih v oddelku. Materiali morajo biti dostopni otrokom. Za otroke s posebnimi potrebami je pomembna stalnost kotièkov, ker mu dajejo obèutek varnosti. Prostor mora biti oblikovan tudi
tako, da lahko ob dejavnostih, ki istoèasno potekajo v oddelku, soèasno poteka tudi individualno delo.

Razvojni vrtec gledan, skozi oèala otroka
V nai skupini nas je malo, vendar imata Sonja
in Daa z nami veliko dela, ker imamo posebne potrebe. (Oh ti odrasli! Ali nimajo tudi oni
posebnih potreb?)
Sem najstareji v skupini. V vrtec sem priel
e zelo zgodaj. Pri dveh letih. Pravijo, da je to
dobro. Zgodnja obravnava naj bi bila kljuènega
pomena za na razvoj, za nadaljnje olanje ali
usposabljanje za ivljenje. To dri. Res, veliko

Èasovne prilagoditve
Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo veè
èasa pri vseh aktivnostih, dejavnostih za osvajanje razliènih spretnosti in v samem procesu
uèenja. Pri sporazumevanju, razumevanju sporoèil, navodil, je potrebno dati otrokom dovolj
èasa, da se odzovejo. Potrebujejo veliko ponovitev dejavnosti in vsebin, da si jih zapomnijo. Zadovoljiti se moramo z majhnimi koraki in
vsakodnevno, sistematièno ponavljati, ponavljati, ... Otrok s posebnimi potrebami mora imeti monost, da vse, kar e zmore, opravi sam.
Zato je potrebno predvideti dovolj èasa pri vseh
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sem se e nauèil v vrtcu.
Grizenje je bilo zame zelo naporno. Danes sem
samostojen pri hranjenju. No ja, pri juhi potrebujem e nekaj pomoèi. Pozno sem shodil. Bil
sem zelo hipoton (tako pravi moj nevrofizioterapevt). Sedaj hodim na sprehode, izlete z drugimi otroki iz vrtca. Tudi s stari veliko hodim
na izlete in v hribe.
Hoja je res nekaj imenitnega, lahko teka naokoli, lahko »pobegne« odraslim, gre v gozd,
na hrib, lahko se igra z drugimi otroki. Da danes vse to znam, sem moral veliko »telovaditi«. Tudi jahanje je nekaj prispevalo k moji gibljivosti. Hipoterapija izboljuje ravnoteje, koordinacijo, uravnava miièni tonus, poveèuje gibljivost medeniènega dela ter s tem na gibènost kolkov, (tako pravijo strokovnjaki). Res
sem sreèen, kadar gremo z nao skupino jahat. Konji so mi zelo veè in uivam v jahanju.
Ualjen sem, èe ne jaham prvi.
Rad se tudi igram na igrièu vrtca z drugimi otroki, e zlasti v peskovniku. Vèasih tudi nagajam. Meèem pesek. Tudi ob prihodu in odhodu iz vrtca sem med drugimi otroki. Pravijo, da
sem v integraciji ali da prehajam med programi
(po novem). Integracija zelo pozitivno vpliva na
vse otroke. Otroci s posebnimi potrebami se
uèimo socialnih veèin, posnemamo igro svojih vrstnikov brez motnje v razvoju, ostali otroci
pa spoznavajo, da so si ljudje med seboj razlièni, uèijo se strpnosti, tolerantnosti, sodelovanja, pomoèi,
Imamo tudi skupne prireditve: dedka Mraza, lutkovne predstave, kostanjev piknik, koncerte,
skupaj rajamo, pojemo, To mi je zelo veè 
sploh glasba. Ure in ure bi poslual pesmice.
Ampak Sonja pravi, da moram delati tudi e kaj
drugega. Tako se uèim brati, izgovarjati glasove, uèim se iztevanke, deklamacije, teti,

Tudi to se uèim zelo rad. Berem e nekaj
besed, prepoznavam velike in male èrke abecede, tejem konkretne predmete do 5 in e
veè. Poimenujem tudi barve in oblike
Vse
to sem se nauèil s stalnim ponavljanjem, ponavljanjem - ampak to rad poènem. ivanje,
nizanje, sestavljanje razliènih sestavljank  tega
pa ne poènem rad. Ker pa moram izboljati svojo fino motoriko, moram delati tudi stvari, ki mi
niso veè (tako pravi Sonja  ona e ve). Tudi
pri skrbi za samega sebe (slaèenje, oblaèenje, osvajanje higienskih navad), e nisem èisto samostojen. Z vztrajnostjo, z vsakodnevnim ponavljanjem mi bo uspelo tudi to. Vsak
mesec nas obièe zdravnica in nevrofizioterapevt. Vèasih pridejo na obisk tudi moji prijatelji, ki so sedaj e v oli.
Dvakrat na leto v vrtec povabimo tudi nae stare, bratce in sestrice. Lansko leto je bilo zelo
zabavno. Izdelali smo lutke  nai stari pa so
potem z njimi zaigrali pravljico Pod medvedovim denikom. Bili so imenitni. Letos bomo v
vrtec povabili tudi dedke in babice. Pripovedovali nam bodo pravljice. Tudi mi jim bomo
pokazali, kaj smo se nauèili v vrtcu. Komaj èakam ta dan.
V vrtec hodim rad. Vedno se kaj dogaja in vsak
dan se nauèim kaj novega.
Dobro, da imamo razvojni vrtec.
Sonja Ferenc, prof. defektologije
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Otroci - moji uèitelji
Kot pomoènica vzgojiteljice sem zaposlena v
vrtcu kofja Loka e 8 let. Ker sem zaèutila, da
bi lahko mnogo dala in se tudi mnogo nauèila
od otrok s posebnimi potrebami, sem zaprosila za delovno mesto pomoènice vzgojiteljice v
razvojnem oddelku in z novim olskim letom
tistega leta zaèela delati v njem. Takrat sta bili v
skupini dve deklici in en deèek.
V oddelku sva bili obe z vzgojiteljico novinki,
otroci pa so ga obiskovali e nekaj èasa, zato
sem vsa vznemirjena prièakovala prvi delovni
dan. Bilo me je tudi malo strah. A povsem brez
potrebe. Z vzgojiteljico sva bili sprejeti, kot da
smo skupaj e od vsega zaèetka.
In tako se je zaèelo moje uèenje. Spoznala
sem, da so ti otroci, kljub svojim primanjkljajem in oviram, sposobni mnogo stvari narediti
tudi sami. Vse njihove naloge bi lahko naredila
namesto njih, a s tem ne bi pridobili niti otroci
niti jaz. Potrebovali so mojo potrpeljivost,
vztrajnost in pohvalo za vse drobne stvari, ki
so jih s trudom sami naredili.
Otroci so me tudi nauèili, da ne smemo nikoli
hiteti. Vedno si moramo vzeti èas zanje. Za vsakega posebej in toliko èasa, kolikor si eli sam
in e veè.
Veliko pozitivne energije je potrebno vlagati v
odnos in delo, a vedno znova ugotavljam, kako
z zaupanjem vanje otroci postanejo tudi bolj
samostojni. Najlepe pa je, ko jih za samostojno delo in uspeh pohvalim. V njihovih oèeh takrat zasvetita veselje in ponos, ki nam vsem
polepata dan.

V vseh teh letih so me ti otroci nauèili marsièesa in mi dali pravo bogastvo. Postajam bolj
potrpeljiva in vztrajna tudi v svojem ivljenju,
nauèili so me dajati in sprejemati drobna darila prijateljstva in ljubezni, predvsem pa so me
nauèili spotovanja do samosvojosti in drugaènosti.
Letos so v oddelku trije deèki. Vsak od njih je
osebnost zase. S svojimi zahtevami in dajanji.
In vsak dan se vedno znova veselim novih sreèanj z njimi - mojimi uèitelji. Daa Dolinar
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Zapisali so
Uro Bernik: Debeli rtiè
Bili smo na Debelem rtièu. Tilen, Mièo, Marija,
Jelka, Martina, Klemen, Marta, Uro, Tanja, Dejan. Dobro smo spali. Rad igram koarko. Zadel sem trojko. Prili smo pozno domov. li
smo v Piran, Koper, Izolo. Jedli smo sladoled.
Peljali smo se z ladjo in plavali. Zanimali so me
èolni. li smo èez Èrni Kal. Bral sem èasopis.
li smo na kosilo.

zmehèal. Dali smo tudi mehèalec, da je bil e
bolj mehak. Uèiteljica Nika nam je pokazala,
kako se dela papir. Dali smo ga v multipraktik,
dodali smo vodo in ga zmleli. Z mreico smo
morali zajeti kao. To kao smo stresli v veliko
vedro. Prekrili smo ga s krpo in na hitro obrnili
na èasopisni papir. Odveèno vodo smo popivnali z gobico. Vsak je naredil svoj papir. Dali
smo ga spreati v preo.

Kristina Koenina: V kombiju
Jaz se peljem s kombijem iz Medvod do kofje
Loke. ofer me pride iskat ob estih zjutraj.
Vsak mesec se vozniki zamenjajo. Vsak mesec je zelo dober. Najbolj se veselim drugega
novega oferja. Zmeraj pomagam voznikom,
da jih ne bi preveè »zmatrali«. Zelo rada pomagam vsem. Vraèamo se ob 14.45, doma sem
pa ob treh. Zelo sem vesela, da sem pri Soitju
in da imajo dobre in prijazne voznike in voznice.

Petra Marenk: Lako
Imeli smo vikend seminar. V petek smo li z
avtobusom v toplice. V toplicah smo li po kljuè
in v sobe. Vse obleke smo dali v omaro. Ponoèi sem gledala televizijo. V soboto je la
mami na sestanek. Mi smo li na sprehod okoli
mesta in na sladoled. Plaèala je Polona Kalan.
Popoldne smo li na bazen in v garderobi smo
oblekli belo haljo. Jaz in mami sva dobili okoli
zapestja paèek.

Nataa Likar: Obiskali smo VDC
V sredo smo li v VDC. Jure, Jaka, Ane in
Dejan so li prviè. Izdelovali so roe, papir in
voèilnice. Mi smo si ogledali, kaj delajo. Videli smo bivo soolko Polono. Delala je novoletne okraske iz gline. Teko e èakam na
prakso. Bila sem e lansko leto. Delali smo
kronike. Z nami je la tudi tudentka Tatjana.
Nataa Likar:
Izdelovanje recikliranega papirja
V èetrtek smo imeli tehniki dan. Izdelovali smo
papir. Z uèiteljico Vido smo narezali papir na
trakove. Papir smo dali v vodo, da se je

Jaka Jenko: Igre v Rimu
Bil sem na evropskih igrah v Rimu v plavanju
na 25 metrov. Plaval sem do konca bazena.
Plaval sem v redu. V hotelu smo spakirali, potem smo li na sprehod. Malo smo hodili po
mestu Rim. li smo do bazena. Bil sem drugi.
Dobil sem srebrno medaljo. Eni otroci so zmagali, eni izgubili. Brigita, Mirko in Ljubo so uèitelji.
Nauèili so nas korake. Skoèil sem na glavo v
vodo. Lepo sem plaval, da je bil Stojan zelo
vesel in ponosen. Na kosilo smo li drugam. V
otoru smo jedli kosilo.
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Primo tibelj: Zakaj rad hodim v VDC?
V VDC rad hodim zato, ker hodimo na plavanje
in na izlete. Na plavanje rad hodim, ker hodi
naa skupina. Imamo se zelo lepo. Veliko plavamo in se tunkamo pod vodo. Ko smo v vodi,
si podajamo oge. Vèasih se pricamo. Ko pridemo iz vode, se stuiramo. Potem se briemo po telesu in po glavi in si posuimo lase.
Ko pridem ven iz bazena, grem domov. Potem imam kosilo.
Irena Lukanèiè: V delavnici
Na raèunalniku sem sestavljala sliko. Za gospodinjski kroek sem napisala recept. Ugibala
sem, kam paejo ivali. V delavnici delam kable, kuham, rada pojem v zborèku in vadim igrico. Vozim sobno kolo.
Klavdija Krinik: Gospodinjski kroek
Vèasih kuhamo. Pekli smo pecivo. Rezala sem
fiol in èebulo. Meala sem v loncu, da se ni
prismodilo. Domov sem nesla recept in bova
skuhali z mami.
Toma Demar: Selili smo se!!!
Teko smo doèakali preselitev z gradu v nove
prostore bive ole centra slepih in slabovidnih.
Pomagal sem seliti. Nosili smo mize, raèunalnik, pa e druge stvari. Selili smo se 3 tedne.
Delavnice smo pospravljali veliko dni, skladièe pa sva z Andrejo pospravila pred kratkim. Na
dnevu odprtih vrat smo pokazali nove prostore.

Duan tiglic: Nogomet
Ob ponedeljkih gremo v telovadnico. Po obveznem ogrevanju igramo nogomet. Najveèkrat
sem vratar, kadar pa igram, grem proti golu kakor tank in zabijem gol.
Branka Musiæ: Izdelki iz gline
Najbolj mi je veè z glino delati kronike, kapucinarje, babièine kronike, olivne posodice,
agate, drevesa, Pripravim krpo za glino. Najprej jo pregnetem, povaljam na debelino kalupa z vzorcem, lahko natisnem vzorec s tampiljko, , potem pripravljeno glino dam v kronik. Nekaj dni se sui, nato damo izdelek v peè.
Po peki jih glaziramo. Vesela sem, ker delam
sama izdelke. V VDC-ju mi je najbolj veè hoditi na raèunalniki, gospodinjski kroek in na
jogo.
Vida Mohoriè: Pokrovèki in mape
V VDC natikam pokrovèke na sveèe. Sestavljam mape. To rada delam v novih prostorih.
Tukaj ni stopnic, je svetlo in novo. Vesela sem,
da je Barbara tu.
Simona Tratnik: Raèunalnitvo
Najraje imam raèunalnitvo. Igram igrice. 1, 2, 3

Polona Peternel: Glasbeni gostje
Veè mi je, kadar pridejo k nam glasbeni gostje. Prili so e Nua Derenda, Helena Blagne,
Vili Resnik, Juhu banda, Foksi Teens in Werner. Lepo mi je bilo, ko je nastopila Simona
Weiss in Rokn band.
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je moja najljuba. Magda vsem pomaga vklopiti raèunalnik. Raèunalnitvo imamo v O Jela
Janeièa. Se zelo zabavamo. Na raèunalnitvo
nas hodi 6. Vsak dela na svojem raèunalniku.
Barbara Oblak: Joga
Hodim na jogo. Vsak èetrtek gremo v telovadnico. Z nami gre Andreja. Najprej se uleemo
na blazine. Zaènemo dihati po jogijsko. Nato
delamo vaje. Poèutim se dobro.

pa smo li v mesto. Z Jelko sva kupili obesek
z mucko.
Mitja Zajc: portne igre
Zbrali smo se na portnem igrièu pri osnovni
oli. Tekmovali smo iz vseh enot. Metali smo
ogico, tekli na 60 in 200 metrov in skakali v
daljino. Potem smo imeli e nekaj druabnih
iger. Vsi smo dobili lepe medalje. Nato pa smo
vsi skupaj odli na pico v picerijo Oliva.

Polona Peternel: Blego
Jeseni smo bili na Blegou. Jure in Duan sta
nas peljala s kombijem visoko pod Blego
mimo koèe na Kalu. Hodila sem teko, zato so
mi pomagali. Na vrhu smo gledali hribe. Bilo je
jasno vreme. Z druge strani so prili triki in
kranjski varovanci. Skupaj smo li do koèe. Malicali smo. Potem smo odli do kombijev. Bila
se zadovoljna, ker sem se lepo imela.

Kristina Hafner: Pismo pevcu Brendiju

Katja Blatnik: Mio
Pri Duanu smo gledali in slikali srnjaèka Miota. Hranili smo ribice. Jedli smo pecivo in pili
kavo.

Hvala lepa in lep pozdrav,
Kristina
Gospod Brendi je bil tako prijazen in je sliki
zares poslal.

Stanka Kuhar: Letovanje
Septembra smo li na letovanje. Zbrali smo se
pred VDC skupaj s stari. Poèakali smo na avtobus. Pripeljal je iz Kranja. Pomahali smo starem in e smo odhiteli proti morju. Prispeli smo
v Novi Vinodolski. V sobi sem bila skupaj z
Barbaro in Vido. Z ladjo smo se peljali v Crikvenico. li smo skozi mestni park. Videli smo
mesto. Potem smo li e na kavico s smetano.
Izlet z ladjo mi je bil zelo veè. Vsak dan smo
hodili na plao. Veliko smo se sonèili in kopali
v morju in bazenu. Vsi smo dobili obesek z
ribo iz gline. Zveèer smo plesali v dvorani ali

Barbara Oblak: Zimovanje na Pokljuki
V sobi sem spala skupaj s Sandro. V skupini
nas je imela Barbara. Veliko smo se sankali in
smejali. Tekmovala sem v teku na smuèeh. Pisali smo kartice domov. Zveèer smo se igrali
èlovek ne jezi se. Na sprehodih sva se kepala
z Juretom. Veliko je zapadlo snega. V novozapadlem snegu sem delala angelèke. Dobili smo
diplome. Gledali smo filme Petelinji zajtrk, Erazem in potepuh in Cvetje v jeseni. Igrali smo
enko in èrnega petra. Na Pokljuki mi je bilo
veè, drugo leto bom spet la. Jure nas je slikal. S Sandro sva se veliko smejali.

Spotovani gospod Brendi!
Moje ime je Kristina in sem vaa oboevalka.
Bila sem na vaem koncertu v VDC Kranj, kjer
ste me zelo navduili. Z vami sem plesala na
odru. Lepo vas prosim za vao sliko »Brendi
ustavi se« in »Kraj in sluga«.
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Ob glasbi se zbirajo dobri ljudje
Ob glasbi se zbirajo dobri ljudje, zato mi veliko pomeni. Druabni, veseli, preprosti, iskreni, temperamentni, poteni, zanimivi, odkriti in
tisti, ki s petjem in z glasbo bogatijo ivljenje
ter ustvarjajo v svojem svetu. Med mnogimi, ki
se poznamo in imajo te lastnosti, je tudi Stanka
Kuhar, s katero sodelujeva e nekaj let in sva
zaradi glasbe nala tudi pravo prijateljstvo.
Pred leti so me iz VDC kofja Loka prijazno
povpraali o nakupu klaviatur, uèenju nanje ter
kako bi svojim varovancem pomagali spoznati
svet glasbe. Skupaj smo se odloèili za individualno delo, na vrsto pa so prili vsi, ki so to
eleli. Stanka se je tega e prej uèila in je izmed vseh najbolj izstopala. Ker je igrala melodije, ki so bile veè tudi ostalim, so nanje kar
zaplesali. Ima zelo dober posluh in obèutek za
glasbo. Ob uèenju novih skladb se posluujeva not ali pa pesem kar zapojem, saj ima v
spominu veliko glasbe, ki si jo zapomni ob posluanju. Tako se je pred leti zgodilo ob uèenju skladbe iz znane TV-nadaljevanke Mistralova hèi. Stanka se je spomnila, da jo je e enkrat sliala na radiu Kranj in jo po spominu dokaj toèno zaigrala. Èeprav sva imela note, jih ni
gledala. Spomnim se, da sem si rekel: » Saj to
ni res!«. Do takrat namreè tega e ni igrala. e
nekajkrat sem bil preseneèen, kako pozorno
zna posluati. Zna transponirati melodijo v akorde, ki so zanjo laji. Èeprav je skladba v drugi
tonaliteti, zaèutim, da je tako bolje.
Tako so z dobro voljo prili tudi nastopi, zabave, otvoritve razstav in Stanka je bila delena
prijetnih aplavzov in pohval. Tako njeni stari

kot tudi sam pa sem bil najbolj ponosen na koncertu Oliverja Dragojeviæa, ko sta skupaj zapela
in zaigrala skladbo Oprosti mi pape ter ob okroglem jubileju VDC kofja Loka, kjer sva na slavnostni prireditvi skupaj nastopala. Obakrat je poela navduen aplavz.
V zadnjem èasu vadiva na Sv. Tomau, kjer je
Stanka doma. Na prijetni domaèiji vedno dii
po dobrotah in domaèem kruhu, ki ga speèe
njena mama Mira, ata Stane pa ponosno postavi na mizo e vino iz njihovega vinograda.
Moja glasbena pot se nadaljuje pri Slovenskem
oktetu, kjer prepevam e dvanajsto leto. S pesmijo smo prerajali domovino in dobren del
sveta, letos se obetata turneji v Berlin in Argentino. Izhajam iz eleznikov v Selki dolini. Lanskega septembra so tudi nas prizadele poplave. Mnogim, ki so nam v tistih dneh stali ob
strani, smo zelo hvaleni, med njimi tudi druini Kuhar.
Ker je Stanka ravno praznovala 40. rojstni dan,
ji ob tej prilonosti èestitam in elim e veliko
prijetnih uric ob glasbi. »Ob glasbi se zbirajo
dobri ljudje!«
Janez Triler
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Jana Tavèar: Pet roic
Pet roic rdeèih,
v vazi stoji,
pet roic rdeèih,
na miti dehti.
O roice moje,
cvetijo lepo,
da je e meni
v dui lepo.
O roice moje,
pa trnje imajo,
vsakemu paè,
se tipat ne dajo.
Trnje pa bode
in moèno boli,
zato vsak jih raje
pri miru pusti.

Jana Tavèar: Metuljèek
Povej mi ti metuljèek,
kam te neso krila.
Od cveta do cveta,
metuljèek vedno leta.
Na cvetu pa poskusi,
èe je kaj medu,
vsak ga rad okusi,
medek brez prahu.
Nato pa se ustavi
in me lepo pozdravi
in reèe, pridem spet,
ko zmanjkal mi bo med.
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Priznanja ob 40-letnici
ustanovitve drutva

Izvrni odbor drutva Soitja je na svoji 24. seji
12. 3. 2008 sklenil podeliti priznanja posameznikom in nekaterim ustanovam za svoje prispevke v tem 40-letnem obdobju, in sicer:

e iveèim ustanovnim èlanom drutva (drutvo je bilo ustanovljeno 6. 6. 1968):
Julijana Bernik
Ludvik Bernik
Marinka Mislej
Alojz Rajgelj
Nada Rebolj
Vlado Rozman
Marija tefe
Ciril Jelovek, Marica Peternelj in Janez Kos,
al e pokojni ustanovni èlani
Naim varovancem, ki so prvi sodelovali pri
vseh nadaljnjih aktivnostih v drutvu:
Andrejka Krajnik
Ida Miklavèiè
Branko Mislej
Jana Tavèar

Èlani drutva, ki e vsa leta vestno in pridno
delujejo v drutvu in so zaradi svoje skromnosti veèkrat prezrti, a bi brez njih marsikatero delo v drutvu zastalo:
Tatjana Bastarda
Janja Bogataj
tefka Ambroiè
Pajo Cakièi
Stanka Kuhar
Jakob Lukanèiè
Roman Mesec
Rafko Rakovec
Ustanove in drutva, ki nam vedno stojijo ob
strani:
GD Stara Loka
Zveza Soitje Ljubljana

Strokovni sodelavci in prijatelji drutva, ki e
dolga leta sodelujejo z drutvom in so nam
vedno pripravljeni priskoèiti na pomoè:
Jua Berce
Vladuka Cimperman
Joe Dolenec
Ivica Matko
Jurij Svoljak
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Novi organi drutva za mandat
2008-2012
Medobèinsko drutvo SOITJE kofja Loka je
imelo 27. marca 2008 volilni obèni zbor.
Ob prisotnosti Tomaa Jereba, direktorja Zveze Soitje Slovenije, smo pregledali rezultate
preteklega leta ter zastavili prihodnje tiriletno
mandatno obdobje.

POLONA MILANEZ KALAN, Soitje kofja Loka
VINKO GARTNER, Rudno
PELA JENKO, Medvode
ANKA DI BATISTA, Reteèe
BOTJAN BERNIK, Sv. Barbara
URA BASTARDA, O Jela Janeièa

Ob tevilnih poroèilih delovnih odborov smo
ugotovili, da je bilo poslovanje drutva uspeno. Najveèja elja drutva in starev je, da bi
se v letonjem letu adaptirala biva ola za slepe in bi se vselila vanjo bivalna skupnost za 24
oseb in dnevni oddelek za stareje osebe nad
21 let s tejo in teko motnjo v duevnem razvoju.

Nadzorni odbor:
RAFKO RAKOVEC, Dolenja vas
IZIDOR ROZMAN, Hotovlje
IVANKA ÈARMAN, Reteèe

Sprejeli smo plan dela in finanèni plan za leto
2008.
Za prihodnji mandat 2008-2012 smo izvolili tudi
nove organe drutva.

Disciplinska komisija:
TATJANA BASTARDA, Bitnje
MIRA PRIMOIÈ, kofja Loka
MOMIR GLAMOÈANIN, Mlaka pri Kranju
Èestitamo vsem izvoljenim in jim elimo uspeno delo v prihodnjem mandatu.

Predsednik:
MARKO MOHORIÈ, kofja Loka
Izvrni odbor:
KATJA ÈADE, kofja Loka
MARKO GRGIÆ, kofja Loka
BARBARA TUEK, Zminec
GORAZD JUSTIN, iri
SONJA FERENC, Vrtec kofja Loka
ANDREJA VRIÈ, VDC, enota kofja Loka
MIJA TOMIÈ, Zdravstveni dom kofja Loka
ANDREJA BOGATAJ, Center za socialno delo
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Sponzorji v letu 2007
Obèina kofja Loka
Obèina Gorenja vas  Poljane
Obèina elezniki
Obèina iri
Obèina Medvode
Alojz Benedièiè
O Jela Janeièa
Anica tiglic
Tonèka Miklavèiè
Marko Maraviè
Neva Kalan
Pavel Peklaj
SOITJE Zgornje Savinjske doline
VASCO
PROFIL, Duan Jerala s.p.
Avtoservis Paulus
Drutvo Polet Sveti Duh
PGD Stara Loka
Mesarija tajnbirt
trio Jemc
Stimacom kofja Loka
Petrol kofja Loka
TALON
Marko Mohoriè
Marija Boiè
Joe Dolenec
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