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UVODNIK 
Marko Mohorič, predsednik društva Sožitje Škofja Loka 

 
Dragi člani društva, dragi bralci našega GLASILA! 

 

Pred vami je nova številka našega Glasila. Potrudili smo se, da bi v njem vsak od vas našel 

kaj zanimivega in koristnega.  

 

V njem boste našli veliko o delu društva v preteklem letu, njegovih aktivnosti in novostih. 

Rad pa bi opozoril na zakonodajne spremembe, ki bodo naše člane doletele v bodoče, ker 

se bo nadomestilo za invalidnost spremenilo v socialno pomoč za »delo nezmožne osebe«, 

spremenil se bo zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in  podporno odločanje 

osebam z motnjami v duševnem razvoju se bo spremenilo v nadomestno odločanje. To so 

spremembe, s katerimi se ne smemo sprijazniti.  

 

Upam, da ste bili zadovoljni z aktivnostmi, ki jih je naše društvo izvajalo v preteklem letu, 

seveda pa so vsake nove pobude dobrodošle. 

 

Vsem ustanovam in prostovoljcem se zahvaljujem za zgledno sodelovanje v tem letu, vsem 

bralcem pa želim vesele božične, novoletne praznike in uspešno leto 2011. 
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DELO DRUŠTVA SOŽITJE V LETU 2010 
Marko Mohorič, izvršni in nadzorni odbor, predsednik društva Sožitje Škofja Loka 

Izvršni in nadzorni odbor društva je imel 4 
redne seje, na katerih smo obravnavali teko-
čo problematiko društva ter snovali nove ide-
je za prihodnost.  

 
V društvu imamo zaposlene 3 delavce (prek 
javnih del) in 2 delavki (vključeni v program 
Zavoda za zaposlovanje) za prevoz in sprems-
tvo oseb z motnjami v duševnem razvoju.V 
letošnjem letu smo  z veseljem pričakali vrni-
tev Suzane Kušar s porodniškega dopusta. 
Janezu Podobniku in Marjanu Razpetu, ki sta 
v letošnjem letu odšla v zaslužen pokoj se na 
tem mestu še enkrat zahvaljujemo za požrt-
vovalno delo v službenem času in izven nje-
ga. V letu  2010 vsak dan prepeljemo 68 oseb 
v različne ustanove v Škofji Loki in Kranju. 
Veseli smo da nam je uspelo v letu 2010 
nabaviti nov kombi z delno finančno pomoč-
jo sredstev FIHA. Voznikom in spremljeval-
cem želimo še naprej veliko srečno prevože-
nih kilometrov v zadovoljstvo vseh uporabni-
kov. 
 
Odbor za prireditve je  letos spomladi  prip-
ravil piknik v Gorajtah, katerega se je udeleži-
lo okrog 140 članov Septembra je društvo 
organiziralo vsakoletni vikend seminar v 
Thermani Laško, ki se ga je udeležilo 67 naših 
članov. Na seminarju smo tokrat imeli dva 
poučna predavanja in sicer g.Tomaža Reispa 
o zdravem načinu življenja,ter g.Tomaža 

Jereba o novosti v zakonodaji. Obema preda-
vateljema smo z veseljem prisluhnili. Doživ-
ljajskega tabora vseživljenjskega učenja v 
Špadičih na Hrvaškem se je udeležilo 7 oseb 
in dva prostovoljca. Organizirali smo tudi vsa-
koletno društveno letovanje na Debelem rti-
ču. Trije člani so obiskali glasbeno delavnico 
na Slivniškem Pohorju in en član se je udele-
žil doživljajskega tabora za težko prizadete v 
Izoli. Dve družini pa obiskujeta 4 letni ciklus 
izobraževanja družin. Vsem prostovoljcem,ki 
spremljajo naše OMDR se zahvaljujemo za 
požrtvovalno delo . V letošnjem letu z vesel-
jem ugotavljamo da nam je uspelo pridobiti 
kar 6 novih prostovoljcev tako,da jih imamo 
sedaj kar 12. 
 

Odbor za šport, ki deluje v okviru specialne 
olimpijade je organiziral in se udeležil slede-
čih tekmovanj: 
-februarja udeležba na državnem prvenstvu v 
smučarskih tekih in krpljanju 
-meseca marca  v smučanju na Pohorju, 
-v mesecu maju so potekale vsakoletne regij-
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ske igre,ki smo jih letos organizirali v Škofji 
Loki. Kljub izredno slabemu vremenu so igre 
potekale brez večji težav. Pohvaljeni smo bili 
tudi s strani predstavnikov Specialne olimpi-
jade ter Zveze Sožitje. Za sodelovanje pri 
organizaciji se zahvaljujemo Osnovni šoli Jela 
Janežiča in vsem prostovoljcem. Tudi na leto-
šnji regijskih igrah smo imeli najštevilčnejšo 
ekipo in to kar 59 tekmovalcev. Društvo je 
zelo veselo takih prireditev na katerih lahko 
sodeluje kar največ naših članov 
- junija udeležba  atletskega mitinga v Kopru 
- novembra udeležba tekmovanja v namiz-
nem tenisu v Litiji  
Društvo  vas seveda tudi vabi na brezplačno 
rekreacijsko plavanje vsako soboto od 10-12. 
ure v  bazen Stara Loka.  
 

Skupina za obiske na domu je v letu 2010 
nadaljevala z obiski naših članov na domu 
domu. V pogovorih z člani skupine še naprej 
ugotavljamo na izreden pomen obiskov na 
domu saj društvo s tem ohranja osebne stike 
z vsemi člani tudi  tistimi,ki niso vključeni v 
nobeno ustanovo ali aktivnost društva 
 
Uredniški odbor za novo leto pripravlja Glasi-
lo društva za leto 2010. Glasilo bo dosegljivo 
tudi na internetni strani našega društva. 

Vse člane obveščamo naj nas poiščejo na 
internetu www.sozitje-skofjaloka.si  kjer red-
no poročamo o vseh naših aktivnostih. 
 

Gospodarski odbor je skrbel za gospodarjen-
je in kadrovsko stanje. Pripravlja razpise, 
tako za delavce kot tudi za finančna sredstva. 
Najbolj smo bili  seveda veseli pridobitev 
finančnih sredstev za nakup novega kombija. 
Nadaljujemo tudi  aktivnosti z nakupom 
novega prostora,ki nam bi rešilo veliko pros-
torsko stisko. 
 
Klub staršev deluje v stari pisarni društva v 
starološkem gradu. Sestajajo se vsak drugi  
torek od 18.-20. ure. 
 
V mesecu decembru smo organizirali še dob-
rodelni koncert ter novoletno obdaritev vseh 
naših članov. 
 
Hvala še enkrat vsem, ki ste s prostovoljnim 
delom na kakršenkoli način pomagali naše-
mu društvu. 

http://www.sozitje-skofja.si/
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PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA LETO 2011 
Marko Mohorič, izvršni odbor, predsednik društva Sožitje Škofja Loka 

1. Programi ohranjanja zdravja  
Društveni vikend seminar 
Različna letovanja in udeležbe na VŽU 
Izleti 

 
2. Izobraževanje članov oseb s posebnimi potrebami 
Poudarek bomo dajali predvsem: 

Začetnim  in nadaljevalnim seminarjem za mlade in ostale družine z OMDR 
Izobraževanju oseb z OMDR brez staršev v obliko taborov in samozagovorništva 
Teden vseživljenjskega učenja 

 
3. Delo z odraslimi OMDR, predvsem tistimi, ki niso vključeni v  
    institucionalno varstvo 
Delo poteka po programu skupin v društvu in sicer v obliki: 

Obiskov na domovih 
Nudenje denarne pomoči  članom z OMDR 
Občasni obiski teh oseb v zavodih 

 
Iskali bomo tudi pomoči strokovnih delavcev sociale, zdravstva, občin, naše Zveze Sožitja in 
drugih, za katere se pokažejo potrebe. 
 
4. Šport in rekreacija 
Šport in rekreacijo bomo gojili tudi v letu 2010. Pri društvu deluje odbor, ki skrbi za trenin-
ge, tekmovanja in za rekreacijo. Nadaljevali bomo tudi s pohodništvo s skupino, ki smo jo 
organizirali v letu 2010. 
Predvidevamo, da se bomo udeležili večine tekmovanj, ki jih organizirajo društva SOŽITJE 
po Sloveniji in Specialna olimpiada Slovenije. 
Predvidevamo tudi, da bomo letos organizirali plavalni miting. 
 
5. Kulturno zabavni program 
V letu 2011 bomo organizirali vsakole-
tni piknik v naravi popestren z družab-
nimi tekmovalnimi igrami, novoletno 
prireditev s kulturnim programom in 
obdaritvijo oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju in  dobrodelni koncert. 
 
6. Informativna dejavnost 
Vsako leto se trudimo, da svoje člans-
tvo, občine, sponzorje o svojem delu 
čim bolje obveščamo.  
Za to skrbi uredniški odbor. Sodeluje-
mo s članki v Gorenjskem Glasu, v 
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Utripu ter na radiu Sora.  
Predstavljamo se tudi na spletni strani društva: www. sozitje-skofjaloka.si. 
Med letom pošiljamo članstvu razna obvestila, zloženke društva, Zveze Sožitje. V decembru 
bomo izdali društveno Glasilo, v katerem predstavimo dela minulega dela.  
 
7. Strokovni ogledi ustanov in pogojev dela v sorodnih društvih in zavodih 
Za izmenjavo izkušenj in strokovno usposabljanje so potrebni ogledi in srečanja s strokovni-
mi delavci raznih ustanov. V letu 2011 bomo nadaljevali s temi srečanji.  
 
8. Delovanje društva 
Pri delovanju društva nastajajo različni stroški kot so: telefon, pošta, internet, papir, ogreva-
nje, elektrika, vzdrževanje računalnikov, kopirnega stroja, dva mobilna telefona, čiščenje 
zunanjih skupnih prostorov, varovanje objekta (1/8 skupne cene računov za objekt). 
Upamo tudi, da nam bo v letu 2011 uspel nakup novega poslovnega prostora za kar se tru-
dimo že 2 leti. 
 
9. Klub staršev – delovanje skupine 
Klub staršev deluje v star pisarni društva v 
starološkem gradu. Sestajajo se vsak drugi 
četrtek od 18. do 20. ure. Imajo različne 
poučne teme, tako predavana kot tudi 
ročna dela. V to skupino so vključili tudi 
OMDR, ki bodo imele svoj program pod 
vodstvom prostovoljke. 
V programu so tudi sprehodi v naravo in 
večdnevni izleti. 
                         
10.  Prevozi   
S prevozi bomo nadaljevali tudi v letu 2011 v nezmanjšanem obsegu. 

LEPE MISLI IZ VSEH VETROV 
Darilo se daje zaradi želje tistega, ki ga daje, 
ne zaradi zaslug tistega, ki ga prejme. 
(neznani) 
 

 

 

 

 

Zgleda, da so nekateri ljudje na svetu samo 
zato, da nas je vse sorte. 
(neznani) 

 

Vsaka knjiga ima dušo. Dušo tistega, ki jo je 
napisal in duše tistih, ki so jo prebrali in ob 
njej sanjali. 
(Carlos Riuz Zafon) 
 

 



8 

 

ČASOVNI PLAN DRUŠTVA ZA LETO 2011 
JANUAR:      prevozi 

delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri v stari pisarni društva) 
plavanje ob sobotah v bazenu Stara Loka od 10. do 12. ure 
srečanja folklorne skupine  2 x  mesečno 
 

FEBRUAR:        prevozi 
sestanek IO in NO 
 delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
plavanje ob sobotah v bazenu Stara Loka od 10. do 12. ure 
srečanja folklore skupine 2 x mesečno 
zaključni račun 
razpisi letovanj in VŽU za leto 2011 
 

MAREC:      prevozi 
občni zbor društva 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
plavanje ob sobotah v bazenu Stara Loka od 10. do 12. ure 
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno 
obiski na domovih 
pričetek pohodništva 
 

APRIL:      prevozi 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
plavanje ob sobotah v bazenu Stara Loka od 10. do 12. ure 
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno 
obiski na domovih, pohodništvo 
sestanek IO in NO 
 

MAJ:        prevozi 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno 
obiski na domovih, pohodništvo 
teden vseživljenjskega učenja 
 

JUNIJ:      prevozi 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9 do 12 ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18 uri) 
sodelovanje na pomladnem festivalu OŠ Jela Janežiča 
tabori vseživljenjskega učenja 
letovanja preko Zveze Sožitje 
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vikend seminar 
sestanek IO in NO 
počitniško varstvo (skupaj z OŠ Jela Janežiča) 
pohodništvo 
 

JULIJ:       prevozi (prva polovica meseca) 
delo ob uradnih urah (prva polovica meseca) 
počitniško varstvo (skupaj z OŠ Jela Janežiča, prva polovica mesca) 
dopusti voznikov in voznic – delno  
letovanja preko Zveze Sožitje  
 

AVGUST:      dopust voznikov Sožitja – delno 
prevozi (druga polovica meseca) 
uradne ure (od sredine avgusta dalje) 
sestanek s starši vozačev (konec meseca) 
letovanja družin preko Zveze Sožitje 
letovanje v organizaciji društva SOŽITJE  Škofja Loka 
 

SEPTEMBER:    prevozi 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
sestanek IO in NO 
piknik društva SOŽITJE 
pohodništvo 
 

OKTOBER:       prevozi 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
plavanje v bazenu Stara Loka (od konca meseca ob sobotah od 10.00-12.00) 
pohodništvo, obiski na domu 
 

NOVEMBER:   prevozi 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
plavanje v bazenu Stara Loka  
sestanek IO in NO 
pohodništvo, obiski na domu (prva polovica meseca) 
 

 DECEMBER:   prevozi 
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure) 
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri) 
plavanje v bazenu Stara Loka  
novoletna prireditev z obdaritvijo Božička 
novoletna voščila 
izdaja Glasila 
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PREVOZI V LETU 2010 
Gospodarski odbor društva 

 
V letu 2010 je društvo Sožitje Škofja Loka še 
naprej opravljalo prevoze za občine Gorenja 
vas – Poljane, Železniki, Medvode, Vodice in 
Škofja Loka. Vozili smo v razvojni vrtec, OŠ 
Jela Janežiča, VDC enota Škofja Loka, v Zavod 
Sonček in Zavod za rehabilitacijo po  poškod-

bah glave – Korak v Kranju. 
 
 
Število potnikov se je s pričetkom šolskega 
leta zmanjšalo na 65 potnikov dnevno. Dobili 
smo po enega novega potnika iz Medvod in 
Frankovega naselja. Drugih novosti ni bilo. 
Vsi štirje kombiji so skoraj polno zasedeni na 
8 vožnjah dopoldne in 7 vožnjah popoldne.  
 
V letu 2010 nam je, tudi s pomočjo Zveze 
Sožitje Slovenije, Avtoservisa Paulus in Hra-
nilnice Lon, uspelo kupiti še en nov kombi 
VW transporter 4M. Z njim smo pričeli voziti 
v septembru 2010, z novim šolskim letom. 
Zamenjal je najstarejšega v našem voznem 
parku, ki bo kmalu star 7 let. Le-tega smo na 
prošnjo VDC Kranj odstopili v začasno upora-
bo enoti v Škofji Loki.  
 
 
Za izvajanje prevozov je bilo v letu 2010 
zaposlenih  5 oseb, tri iz naslova javnih del. 
Za dve osebi smo z Zavodom za zaposlovanje 
sklenili pogodbo o zaposlitvi še za 2 leti.   

 
V letu 2010 so vozili: 
Polona M. Kalan – celo leto 2010  
Marjan Razpet – do marca 2010 
Mičo Gajič – celo leto 2010 
Janez Podobnik – do julija 2010 
Jaka Jemc – celo leto 2010 
Venceslav Podobnik – od marca 2010 
Suzana Kušar – od julija 2010  
 
Marjan in Janez sta med letom odšla v zaslu-
ženi pokoj, Suzana pa se je po skoraj treh 
letih odsotnosti zaradi porodniške vrnila za 

volan. Doma jo od sedaj namesto enega 
otroka nestrpno pričakujejo kar trije.  
 
Vsem naštetim v imenu društva, potnikov in 
njihovih staršev ISKRENA HVALA. Želimo jim 
še veliko prevoženih kilometrov brez nesreč 
in drugih problemov! 
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TAKE ŠOFERSKE—6. 
Polona M. Kalan 

Vid v ponedeljek: Kje je pa Marjan? (naš voznik) 
P.: Šel je  v »penzijo«. 
Vid v torek: Kje je pa Marjan? 
P.: Šel je v »penzijo«. 
Vid v petek: Kje je pa Marjan? 
P.: Šel je  v«penzijo«. 
Vid naslednji ponedeljek: Kje je pa Marjan? 
P.: Šel je v »penzijo«. 
Darko: Ja, kdaj bo pa že prišel s te »penzije« nazaj? 
 
Kristina: Pri sosedovih so dobili dojenčka. Kdaj se pa lahko gre na obisk pogledat dojenčka? 
P.: Ne še zdaj Kristina. Čez kakšna 2 meseca, da bo malo zrasel. 
Kristina: Aja, zdaj je marec, še april, dva meseca… prvega aprila grem pogledat dojenčka. 
 
 
Med vožnjo poslušamo radio, poročila: …. Deževno bo, snežilo bo do nadmorske višine 
800m.  
Polona začne na glas razmišljati: »Joj, sneg bo, pa še zimskih gum nimam na kombiju. Pojma 
nimam niti, kje so zimske gume za ta kombi!« 
Boštjan modro:« Nisem vedel, da ste taka  BREZPOJMOVKA.« 
 
 
V kombiju Ida sedi zraven Anžeta. Anže je majhen in se še uči govoriti. Nekega dne mu uspe 
cel stavek:« Kol'k je ula (ura)?« Ves navdušen ponavlja in ponavlja ta stavek. 
Ida ogorčena: »Sem ti že trikrat povedala, koliko je ura, zdaj pa mir. Mami naj ti na sejmu v 
Loki kupi tako otročjo, pa boš na svojo uro stalno gledal!« 
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ŠPORT V LETU 2010 
Barbara Tušek, predsednica odbora za šport 

Šport je za osebe s posebnimi potrebami velikega pomena, saj se srečujejo z različnimi 
zdravstvenimi težavami, ki jih s športom blažijo ali celo odpravijo. S pomočjo staršev, ki ima-
jo nadzor nad redno vadbo lahko pri otroku izboljšamo slabo držo, znižamo telesno težo in 
poskrbimo za zdravo srce.  
Šport jim skušamo prikazati na bolj human način, kjer ne gre le za golo tekmovanje. Tu so 
zmagovalci vsi, ki so se trudili na tekmovanju. Nepogrešljivo pa je druženje s sovrstniki in 
zabava ob končani prireditvi, ki jo tako željno pričakujemo. Nasmehi na obrazih in medalje 
okoli vratu pa povejo več kot besede. 
 
V letu 2010 smo se udeležili naslednjih tekmovanj: 
Februarja je v Črni na Koroškem potekal 6. turnir v smučarskih tekih in 4. turnir v krpljanju, 
kjer je tekmovalo 5 naših članov. 
V marcu si se trije tekmovalci iz našega društva udeležili tekmovanja v alpskem smučanju na 
Mariborskem Pohorju.  

Maja smo v Škofji Loki organizirali 17. regijske igre Gorenjske. Lahko se pohvalimo z veliko 
udeležbo, saj je tekmovalo kar 59 naših članov, pobrali pa smo kopico medalj.  

Junija je VDC Koper organiziral 15. državne igre Specialne olimpiade Slovenije. Prijavilo se je 
10 članov, ki so se pomerili v atletiki, plavanju, košarki in kolesarjenju. Organizator se je 
potrudil z zelo pestrim programom, tako da nam je vikend kar prehitro minil. 
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Novembra je potekal v Litiji 8. Turnir v namiznem tenisu, ki so se ga udeležil trije naši tek-
movalci. 
PRIHOD OLIMPIJSKEGA OGNJA V LJUBLJANI 
Še nikoli v zgodovini delovanja Specialne olimpiade  Slovenije ta dogodek ni bil tako medij-
sko odmeven.  
Odločili smo se, da ga doživimo, zato smo se z avtobusom odpravili v Tivoli. 
Kljub temu, da je deževalo, je cel dan potekala prijetna prireditev. Tekači so odtekli 1,3 km 
dolgo progo, vrstili so se glasbeni in plesni nastopi. Skoraj na koncu prireditve so zaplesali 
tudi naši plesalci iz OŠ Jela Janežiča, na skladbo iz firma Gospodar prstanov.  
Olimpijsko baklo smo ponosno sprejeli, člani Specialne olimpiade pa so jo ponesli prav do 
Varšave, kjer so se nato odvijale evropske igre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LJUBITELJI PLAVANJA 
Vsi, ki radi plavate, se nam pridružite v bazenu Stara Loka, vsako soboto od 10. do 12. ure, 
do konca aprila 2011. Upamo, da bo udeležba bolj številna kot do sedaj. 

 
 
 
 
 
 
 
Na koncu vam želim, da bi bil vsak vaš dan v 
letu 2011 malo športno obarvan.  
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TEKMOVANJE NA AREHU 
Uroš Bernik 

Odšli smo v sredo ob 6.30. Na Pohorje smo prišli ob 9.20. Peljal nas je Silvo.  
 
Dogajalo se je na Arehu. Na Arehu sem se preoblekel v smučarske hlače. Tekmoval sem v 
alpskem smučanju. Jaz sem dosegel prvo mesto. Bil sem zelo vesel. 
 
Medaljo mi je dala zelo lepa Ilka Štuhec. 
Bil je zelo dober ansambel. 
 
Drugo leto bom spet šel smuča.  
 
Zelo lepo je bilo. Imel sem veliko punc. 
      
   

SPECIALNA OLIMIADA GORENJSKE 
Nataša Trampuš, OŠ Jela Janežiča 

15.5.2010 smo  organizirali 17. letne igre Specialne olimpiade Gorenjske. Organizacija je 

potekala v sodelovanju z OŠ Jela Janežiča Škofja Loka. Tekmovanja sta se udeležila  202  tek-

movalca in  61  spremljevalcev. Pri neposredni izvedbi iger je sodelovalo okrog 70 prostovo-

ljcev. 

 

 

Vremenske razmere so bile nekoliko slabše, saj je 

celo dopoldne deževalo. Organizatorji smo se odlo-

čili, da igre izpeljemo v vsakem vremenu. Že predho-

dno smo poskrbeli, da je bilo na tekmovališču dovolj 

velikih (vojaških) šotorov kamor so se lahko tekmo-

valci in spremljevalci umaknili pred dežjem. Na voljo 

smo imeli tudi veliko jedilnico, kjer so lahko počakali 

na začetek svojih tekmovanj. Igrišče za met žogice 

smo pripravili v športni dvorani OŠ Jela Janežiča. 
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Udeleženci so se lahko pomerili v atletskih disciplinah, nogometu, namiznem tenisu in v 

košarki. 

Vsa atletska tekmovanja so potekala na atletskem stadionu OŠ Škofja Loka-Mesto. Atletsko 

tekmovanje v metu žogice pa je zaradi varnostnih in vremenskih razmer potekalo v športni 

dvorani OŠ Jela Janežiča. Tekmovanja v košarki, namiznem tenisu in v nogometu so poteka-

la v dveh športnih dvoranah OŠ Škofja Loka-Mesto.  
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Pri neposredni izvedbi atletskih tekmovanj so sodili sodniki atletskega sodniškega zbora iz 

Kranja, pod vodstvom gospoda Frenka Marklja. 

Za vse morebitne zdravstvene nevšečnosti je bila tekmovalcem in spremljevalcem na voljo 
zdravniška oskrba ga. Dr. Štefke Križnar  z reševalnim vozilom in spremljevalcem. 
Vremenske razmere nam žal niso bile najbolj naklonjene zato smo se organizatorji odločili, 

da skušamo tekmovanja izpeljati čim hitreje in brez nepotrebnega čakanja tekmovalcev. 

Zaradi tega so bile vse razglasitve rezultatov in podelitve medalj prestavljene na konec tek-

movanj. Podelitev je potekala v športni dvorani. Pri podelitvi so sodelovali znani športniki – 

plavalka Anja Čarman, alpska smučarka Nataša Bokal in drugi gostje – župan občine Gorenja 

vas – Poljane g. Milan Čadež, predsednica Zveze Sožitje Ga. Katja Vadnal, ravnateljica OŠ 

Jela Janežiča ga. Marjeta Šmid in vodja sodniškega zbora – g. Frenk Markelj. 

Na zaključnem sestanku vodij ekip je bilo 
ugotovljeno, da je to nemara še boljše kot 
sprotno podeljevanje. V tem primeru so vsi 
tekmovalci zbrani na osrednjem prizorišču 
in podelitve lahko potekajo hitreje (ni pot-
rebno posebej iskati tekmovalcev). Na ta 
način pa smo se izognili tudi gneči pri kosi-
lu, saj so tekmovalci, ki so prejeli medalje, 
lahko že takoj odšli na kosilo.  
Po kosilu smo se poveselili in naplesali ob 

zvokih ansambla Jeglič, ter zaključili z dru-

žabnim delom okrog 15:30 ure. 

Menim, da je bilo tekmovanje dobro organizirano in izpeljano. Pri organizaciji iger smo dob-

ro medsebojno sodelovali (Društvo Sožitje Škofja Loka in OŠ Jela Janežiča Škofja Loka) in 

tako poskrbeli, da so vsa tekmovanja potekala po urniku, korektno in v skladu s pravili. Gle-

de na to, da se število tekmovalcev iz leta v leto povečuje, ugotavljamo, da organizacija 

tovrstnih iger ni več mačji kašelj, vendar zahteva dobro predhodno načrtovanje in sodelova-

nje vseh članov organizacijskega odbora. Obenem bi se rada zahvalila tudi gospe Ireni Kne-

ževič, ki nam je bila ves čas priprave tekmovanja na voljo in vedno pripravljena priskočiti na 

pomoč. 
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PRAV JE, DA ... 
revija Zdravje 

V množici ali celo poplavi napotkov, kako naj bi živeli in kakšni naj bi bili, pozabljamo na to, 
kdo v resnici smo, namreč, že v izhodišču smo edinstvene osebnosti, ki se ne bodo nikoli več 
ponovile. Za ceno sprejetosti, ugleda, uspeha in česarkoli že, si nadevamo najrazličnejše 
podobe, za katere dostikrat skrijemo občutljivost, negotovost in streh pred zavrnitvijo.  
Zdrava osebnost temelji na iskrenosti do sebe in drugih, na priznavanju resničnosti svojih 
občutkov. Če nas nekaj skrbi, a igramo ravnodušnost; če nas neko ravnanje moti, a se smeh-
ljamo in pretvarjamo, da je vse v redu; če se z nečim ne strinjamo, a tega ne izrazimo; če 
potlačimo hudo žalost, strah ali jezo … takrat nismo iskreni. Zlasti ne do sebe. 
Znani ameriški psihoterapevt dr. John Gray pravi, da so v posameznikovem odnosu do sebe 
»prav« stvari. Navaja: 
 
Prav je, da se cenite. Številni so se v zgodnjih letih naučili, da ni prav ceniti samega sebe, 
češ, da je samospoštovanje enako nečimrnosti. Naučijo se skrivati ljubezen do sebe in pos-
topoma razvijejo navado, da se v večini položajev podcenjujejo. 
 
Prav je, da si želite. Med odraščanjem kaj hitro ugotovimo, da svet ni bil ustvarjen le za nas 
in da ne moremo imeti vsega, kar bi radi.  Če si želimo več, kot imamo, se počutimo sebični 
in slabi. Številni se – z namenom, da bi bili ljubljeni in ocenjeni kot dobri – naučijo potlačiti 
svoje želje in zgolj izpolnjujejo potrebe drugih, da bi si pridobili naklonjenost in ljubezen. 
 
Prav je, da ste takšni, kakršni ste. Kot otroci številni prevzamejo stališče, da si morajo lju-
bezen z nečim prislužiti. Kadar iz odnosa z odraslimi povzamejo, da njihova enkratnost ni v 
njih samih, pač pa da največ štejejo dosežki, zunanji videu, dejanja ugajanja, prične samos-
poštovanje temeljiti na tem, kako »dobri« in uslužni so do drugih. Lažni jaz začne preraščati 
resnično podobo osebnosti. 
 
Prav je, da delate napake. Živeti pomeni sprejeti izziv vseživljenjskega učenja, izmenjave 

vzponov in padcev, pravih in napačnih odločitev. Kadar se pretirano bojimo zunanje kritike, 

neodobravanja, graje ali odtegnitve naklonjenosti, na nek način otrpnemo; ničesar se ne 

lotimo, ker se tako bojimo možnih napak. Obstanemo na mestu. 
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KAKO IZBOLJŠATI SVOJO PSIHOFIZIČNO SPOSOBNOST 
Tomislav Reisp, maser ročne klasične masaže 

V letošnjem letu je veliko govora kako izbolj-
šati psihofizično sposobnost. Predvsem se 
bom v pisanju loteval naših otrok in oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Osebe z mot-
njami v duševnem razvoju imajo tudi 
pomanjkljivosti v psihofizični kondiciji. Ome-
nim naj težave z sladkorno boleznijo, poviša-
nim holesterolom, z slabo cirkulacijo  in 
povišanim krvnim pritiskom in še bi lahko 
našteval.  

Začel bom pri dejavnikih za srčno žilne bole-
zni. To tveganje pomeni prevelika telesna 
teža. Za preveliko telesno težo je vzrok v 
hranjenju in premalo gibanja. Hranjenje 
naših otrok je lahko problematično iz vidika 
prevečkrat na dan zaužite hrane, kar je pos-
ledica pomanjkanje motivacije za gibanje. 
Nimajo dovolj razgibanega dneva in zaradi 
tega se velikokrat pojavi lažna lakota, ker 
nimajo kaj drugega za početi. Skozi leta se 
pričnejo stene strukturne spremembe v ožil-
ju kar privede do povišanega pritiska. Predv-
sem je ta dejavnik povečan pri sladkornih 
bolnikih. Z povišanim krvnim pritiskom je 
povečana možnost obolenja ledvic. Ledvice 
iz telesa odstranjujejo škodljive snovi, ki nas-
tanejo pri presnovi beljakovin, in odvečno 
tekočino. Vsak dan se v ledvicah prečisti 180 
litrov krvi, izloči pa se 1,5 do 2 litra seča in z 
njim škodljivi presnovki. Ledvice v telesu 
opravljajo vrsto pomembnih nalog. Najpo-

membnejša od teh nalog je uravnavanje krv-
nega tlaka, števila rdečih krvnih telesc in 
količina kalcija ter vzdrževanja ustreznega 
kislo-bazičnega ravnovesja krvi. Znaki ki 
ponazarjajo bolezen ledvic so otekanje okoli 
oči, otekanje obraza in nog, rjav ali krvav 
seč, zvišan krvni tlak, pogosto odvajanje 
seča predvsem ponoči, ali pa zmanjšano izlo-
čanje seča ki ni povezano z količino zaužite 
tekočine čez dan. 
Holesterol je tudi dejavnik pri zamaševanju 
žil. Pridobimo si ga z načinom življenja, nep-
ravilnim prehranjevanjem in z premalo poči-
vanja. Holesterol nastane v jetrih. Pri razgra-
dnji nastanejo v jetrih žolčne kisline, ki se 
izločajo v prebavni trakt in so nujno potreb-
ne pri prebavi maščobe, ki jih dobi s hrano. 
Holesterol je v vodi netopen. Po telesu se 
prenaša s krvjo v obliki lipoproteinov, v kate-
rih so poleg njega še trigliceridi, posebne 
beljakovin itd. 
Da bi se izognili hitremu napredku zgoraj 
naštetega se moramo potruditi z nekaj deja-
vnostmi. Predvsem je pomembno, da se 
znamo sprostiti in se prilagoditi tempu živ-
ljenja. Spremeniti prehranjevalne navade in 
se posvetiti pravilnemu gibanju in rekreaciji. 
Govorim o gibanju, ki nam prinaša zdravje. 
Zmerna in intenzivna dejavnost . kadar ima-
mo zmerno telesno dejavnost je značilno, da 
se poveča srčni utrip. Občutek dobimo kot 
povečano telesno temperaturo. Močno se 
poveča telesna presnova – tri do štirikratno 
raven od tiste v mirovanju – pri intenzivni 
telesni dejavnosti pa se zasopemo in telesna 
presnova na najmanj šestkrat višjo raven od 
tiste v mirovanju. Ker imamo v povprečje 
starejših oseb z posebnimi potrebami, bom 
pojasnil kakšno telesno/gibalno dejavnost 
naj koristijo. Aerobne gibalne dejavnosti – za 
krepitev in ohranjanje zdravja se priporoča 
izvajanje zmerno intenzivne aerobne aktiv-
nosti vsaj 30  minut na dan pet dni na teden 
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ali pa izvajanje intenzivne aerobne aktivnosti 
vsaj 20 minut tri dni na teden. Da spoznamo 
razliko med zmerno in intenzivno aerobno 
vadbo si lahko pomagamo z osebno lestvico 
kjer sedenje predstavlja 0, 10 pa intenzivna 
aktivnost ali drugače rečeno maksimalni 
napor ki ga posameznik zmore. Zmerna akti-
vnost se na tej lestvici uvršča med 5 in 6, 
intenzivna aktivnost pa med 7 in 8. v te akti-
vnosti se uvrščajo: hoja, hitra hoja, hoja po 
stopnicah, tek, kolesarjenje, ples, planinarje-
nje, tek na smučeh, plavanje, telovadba. 
Da si okrepimo mišice priporočam dvakrat 
na teden izvajanje vaj za ohranjanje mišične 
moči ter vzdržljivosti. Najbolj se priporoča 8 
– 10 vaj za večje skupine mišic. Vedno se 
izvede 10 – 15 ponovitev posamezne vaje. 
Tistim ki pa so bili redno aktivni pa priporo-
čam te vaje delati z utežmi. Že 1kg težka 
utež je lahko izredno kvaliteten pripomoček 
(polna steklenica vode).  
Vaje za gibljivost pa priporočam vsaj 2x 
tedensko po deset minut. Priporočam vaje 
za vse večje mišične skupine. V vsakem polo-
žaju naj bi vztrajali 10 – 30 sekund. Posame-
zna vaja naj se ponavlja 3 – 4 krat. Najbolje 
je, da se vaje za gibljivost izvajajo isti dan kot 
se izvajajo aerobne vaje. Za ohranjanje giblji-
vosti se med drugim priporočajo dvigovanje 
rok nad glavo, pol počepi, elementi joge in 
nekatere vaje iz gimnastike.  
Za izvajanje vaj za ravnotežje naj izvajajo 
sledeče vaje – stoja na eni nogi, umirjeno 
vrtenje okoli svoje osi, obešanje perila, stoja 
pri miru z zaprtimi očmi in odročenimi roka-
mi. Pri teh vajah je potrebna pomoč če nis-
mo sigurni v svojem ravnotežjem. Telesno 
aktivnost in zgoraj opisano je potrebno zače-
ti zelo počasi in z previdnostjo. Stopnjujejo 
se, ko začutimo, da lahko izvedemo vaje 
dosledno in brez bolečin. Vse te vaje pa res-
nično izboljšujejo koncentracijo, občutek v 
prostoru, izboljšujejo komunikacijo, in izbolj-
šajo orientacijo. Zmanjšajo se možnosti poš-
kodb.  
Hoja pa je človekov najbolj naraven način 
gibanja. Zelo zmotno je kadar mislimo, daje 

hoja samo premikanje in gibanje okončin. 
Med hojo razgibavamo 54 večjih mišičnih 
skupin ki delujejo sinhronizirano in v ritmu. 

Te mišice predvsem zajemajo mišice spod-
njih okončin in medeničnega obroča. Manj 
aktivne pa so mišice rok in ramenskega 
obroča ter trupa. Mišice zgornjih okončin 
lahko aktiviramo če uporabimo palice. Ko se 
poveča obremenitev pri vztrajni hoji se prila-
gaja temu tudi srce. Delovanje srca postane 
bolj gospodarno. To pomeni da pri manjšem 
številu utripov pošlje večjo količino krvi po 
ožilju. Ožilje v mišicah postane bolj prožno in 
se kapilarizacija  izboljša, kar pomeni da je 
možnost večjega vnosa kisika v mišice. Izbo-
ljša se tehnika dihanja kar pomeni da posta-
ne prsni koš prožnejši. Z hojo se izboljša tudi 
gibljivost sklepov in prožnost mišic. Z tem se 
upočasni proces staranja sklepne hrustanči-
ne.   
Vse našteto ne priporočamo samo našim 
varovancem vendar tudi vsem staršem.  
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KAJ SO ME NAUČILI? 
Polona M. Kalan 

 
Datum 3.5.2006  
 
Odločim se, da bom napisala članek na temo: Kaj so me osebe, ki jih vsak dan vozim s kom-
bijem  naučile?  
 
Začnem … 
 
Šola je bila brezplačna, a dragocena, pravzaprav neprecenljiva. 
 
Prvo pravilo: vsak novi dan je nekaj novega, posebnega, veseli se ga, pričakuj, da se ti bo 
zgodilo nekaj lepega. Nepomembni, majhni dogodki ti enako lahko zapolnijo življenje kot 
velike pompozne slovesnosti.  
 
Ko srečaš osebo, ki se je razveseliš, ji to pokaži. Ko ti je nekdo všeč, po videzu ali obnašanju, 
mu to povej. Stavek: Polona, jaz imam tebe rad! je kot suho zlato, najlepši sončni žarek, 
požirek vode žejnemu v puščavi, roka utapljajočemu, rešilna bilka obupanemu. » Kako si 
danes lepa«  spremeni najturobnejše megleno jutro v sončen dan, nasmeh na, po večini 
mrkem obrazu, je ALELUJA!  
 
A naučili so me tudi, da je vsak za nekaj dober, posvečen. Vsakdo nosi v sebi posebne kvali-
tete, ki so samo njegove, odkriti jih je treba in se jih veseliti, čeprav so malenkosti.  
 
>>>>>>>>>>> 
 
Tukaj sledi prekinitev, preblisk lepih misli ostane brez zaključka, članka nisem končala. 
Zakaj? Danes si mislim da zato, ker me niso še vsega naučili, sploh pa še nisem vsega dou-
mela. 
 
Datum: 11.1.2008 
 
Petek je. Nekako ni bil najlepši teden, ker smo se vrnili z novoletnih počitnic, ki so bile 
lepe…, prekrasne…, spet je bilo treba zakoračiti v vsakdan… megla nam je cel teden kisala 
možgane… nerazpoložena sprašujem samo sebe: ali sem še sposobna opravljati to delo? Ali 
se nam je zgodilo kaj lepega v tem tednu, kar bi nam vrnilo veselje do dela? 
 
In spet se vprašam: KAJ SO ME NAUČILI? SO ME KAJ NAUČILI? 
 
So me!! Naveličane tega tedna, me Tilen zjutraj vpraša:« Polona, kako ste?« »Dobro.« 
odgovorim. A Tilen ne odneha:  »Se mi zdi, da niste tako dobro. Mislim, da ste slabe volje, 
vidim zamišljeno črto čez čelo.«  »Ne, ne Tilen, čisto v redu sem« mu odgovoril, a obenem 
se sprašujem, kako je prebral moja skrita čustva v dveh minutah?  
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Seveda! Tudi to so me naučili: 
 
NIČESAR, KAR SE TI PLETE V DUŠI, NE MOREŠ SKRITI PRED NJIMI. 
 
 Lahko si narejeno nasmejan, dobrovoljen, oh in sploh, a  ti otroci te bodo prebrali kot odpr-
to knjigo in po nekaj minutah vedeli, kakšnega razpoloženja si. Ni ga psihologa ali psihiatra 
na svetu, ki bi imel bolj natančen občutek. Mislim si, da bi morala v kombiju večkrat potar-
nati o svojih občutkih in moji potniki bi mi pomagali razrešiti dileme, s katerimi se ubadam. 
Zagotovo pa bi mi odprli drugi zorni kot pogleda na stvari.  
 
>>>>>>>>>>>>> 
 
Tukaj je spet je presledek… 
 
 Še se učim. Šole še nisem končala. Jo bom sploh kdaj? 
 
>>>>>>>>>>>>> 
 
Julij 2010 
 
Po dveh letih spet dobim novo lekcijo. 
 
Prvi julij dva tisoč deset (1.7.2010). Rodi se moja prva vnukinja, čila in zdrava. Seveda sem 
navdušena. Ob 13.30, ko se vsi vozniki Sožitja, čakajoč na potnike srečamo pred šolo Jela 
Janežiča grem od sodelavca do sodelavca in jim povem veselo novico.  
 
V kombiju za Poljansko dolino me tudi Robi veselo pozdravi:« Lona!!« 
Stisnem mu roko in tako mimogrede še dodam: »Robi, dojenčka imamo!« 
Čez teden ali dva, pride Robijev ati v našo pisarno in mi čestita: »Čestitam, babi!« Debelo 
sem ga pogledala in vprašala: »Kako pa veš?« 
»Robi mi je povedal. Ko je prišel domov, je na vsak način skušal povedati nekaj od Lone, pa 
ga nisem razumel. Predlagal sem mu, da se umiri, spočije in bo potem povedal. In malo po 
malo smo razbrali, da je Lona postala babica.« 
Obmolknem, obrnem glavo, da ne bi opazili solz v mojih očeh. Kako sem vsa ta leta podcen-
jevala Robijeve sposobnosti komuniciranja, čeprav sem mislila, da te stvari obvladam. Da 
sem do svojih potnikov dosledna, da nikogar ne pomilujem, da od njih zahtevam, kar zmo-
rejo. Kako sem se motila in se gotovo še. Ampak prejela sem novo lekcijo:  
 
VIDEZ VARA. OD SVOJIH POTNIKOV ZAHTEVAJ ŠE MALO VEČ, KOT VSI MISLIJO, DA SO SPO-
SOBNI. 
 
 
         Še vedno učeča Polona 
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NOVA VARSTVENA ENOTA V OKVIRU DNEVNEGA  

VARSTVA VDC V ŠKOFJI LOKI 
Andreja Vršič 

Po končani adaptaciji stavbe, v kateri kot enota Varstveno delovnega centra Kranj izvajamo 
socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, smo poleg 
prostorov bivalne enote pridobili prostorske pogoje za ustanovitev varstvene skupine znot-
raj dnevnega varstva. Vanjo so vključene osebe s težjo in težko motnjo v razvoju,  kombini-
ranimi motnjami ter dodatnimi senzornimi in gibalnimi oviranostmi, ki so glede na spre-
membo Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev sedaj upravičene 
do vključevanja v Varstveno delovne centre. 
Delo in metode dela z osebami s težjo, težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju oz. s 
kombinirano motnjo in posebnimi zdravstvenimi težavami zahtevajo individualiziran pristop 
in drugačen kadrovski normativ. V letu 2010 smo za potrebe varstvene skupine na zdravs-
tveni dejavnosti zaposlili delavko s področja zdravstva.  
Socialnovarstvena storitev znotraj te enote je usmerjena v segment varstva, strokovni seg-
ment vodenja, ne poudarja pa segmenta zaposlitve pod posebnimi pogoji. Posebna strokov-
na pozornost je namenjena nadgradnji individualnih pristopov uporabnikom, ki jih je trenu-
tno šest. 
Segment varstva je časovno najobsežnejši, saj je večina uporabnikov popolnoma odvisnih 
od pomoči zaposlenih pri vseh življenjsko pomembnih opravilih: hranjenje, opravljanje fizio-
loških potreb, negovanje, gibanje, oblačenje in slačenje… Ob delni pokretnosti večina za 
svoje funkcioniranje uporablja invalidske pripomočke. Verbalna komunikacija je otežena, 
kar zahteva posebno pozornost, zlasti pa specialna znanja in uporabo strokovnih metod. 
Področje vodenja vključuje oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih načrtov za 
uporabnike, ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih veščin, vzdrže-
vanje in razvoj socialnih stikov, ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti, 
pomoč uporabnikom pri reševanju osebnih in socialnih stisk, uravnavanje medsebojnih 
odnosov oz. konfliktov, vodenje dokumentacije v skladu z Zakonom o varstvu osebnih poda-
tkov, organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivnosti za razbremenitev družin ter aktivno 
vključevanje v okolje. 
V področje zaposlitvenih programov se v skladu s svojimi sposobnostmi, motivacijo in želja-
mi občasno vključujejo vsi uporabniki. Preko dela se potrjujejo, večajo samozavest in poziti-
vno samopodobo. V prilagojenem delovnem postopku, glede na svoje sposobnosti in kon-
centracijo zmorejo opravljati marsikatero delo, tudi enostavne faze izdelave izdelkov lastne-
ga programa. Po želji in možnosti prehajajo med delavnicami. 
Uporabniki varstvene skupine se vključujejo v večino aktivnosti za dvig kakovosti življenja, ki 
jih izvajamo v enoti Škofja Loka, kakor tudi v aktivnosti, ki so organizirane na nivoju celotne-
ga zavoda in aktivnosti v povezavi z zunanjimi lokalnimi centri, šolami, izvajalci itd. 
Poleg tega imajo znotraj enote organiziran še svoj program, ki v največji meri obsega giban-
je in razvedrilne ter družabne dejavnosti (fizioterapija, telovadba, vožnja s tricikli, joga, hoja 
in druge zabavno športne igre, petje, igranje na orfove inštrumente, likovno ustvarjanje…). 
Veliko časa se posveča osvajanju funkcionalnih znanj, tudi skrbi za sebe (umivanje rok, česa-
nje, skrb za ustno higieno…).  
Poslanstvo Varstveno delovnega centra je v zagotavljanju dobrega počutja slehernega upo-
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rabnika, ki je vključen v katerokoli od oblik socialnovarstvene storitve. Potreba in nujnost 
take kakovostne storitve se kaže prav v varstvenih skupinah. Veseli smo, da smo v letoš-
njem letu pričeli z dolgo načrtovano dejavnostjo, skozi katero si bomo prizadevali ohraniti 
pomembno vlogo na področju Škofje Loke in okolice, saj  osebam s težjo in težko motnjo v 
razvojV Varstveno delovnem centru Kranj, enota Škofja Loka deluje od meseca februarja 
letos tudi varstvena skupina. 

POČUTJE V STARI LOKI 
Olga  Pečan 

Tukaj v Stari Loki se zelo dobro počutim.  Imam veliko prijateljev in prijateljic.  Z njimi se 
zelo dobro razumem.  Rada hodim v delavnico.  Udeležujem se  različnih  krožkov:  računal-
ništvo, pevske vaje  in tudi plesne vaje.  V  bivalni enoti  mi je zelo lepo, čeprav se nekateri  
jezijo name.  Vsak mesec praznujemo rojstne dneve,  tokrat se speče torta in postreže s 
pecivom in kavo.  Tudi muzike je na pretek.   Stanka nam včasih zaigra na klaviature.  Rada 
se ukvarjam s športom,  petjem in pisem spise.  Tudi v hribe zelo  rada hodim.  Želim si, da 
bi šli enkrat v Hobovše, kjer  je doma moja mami. Veliko hodimo po ŠKOFJI LOKI  da spozna-
vamo svet okoli nje.  Sicer sem zaposlena s šivanjem številk na perilo drugih uporabnikov.  
Želim si, da bi hodili v hribe, ker je to moje veselje.  Pogrešam vso žlahto,  ki so že vsi starej-
ši in ne morejo hoditi.   V Kranju imam tudi eno prijateljico, ki se poznava še iz Tekstilindusa.  
Tam sta delala tudi moja starša, teta  in njen mož.  

VARSTVENA SKUPINA VDC ENOTE ŠKOFJA LOKA 
V Varstveno delovnem centru Kranj, enota Škofja Loka 
deluje od meseca februarja letos tudi varstvena skupi-
na. 
Vanjo so vključeni uporabniki, ki težko oziroma ne 
zmorejo poskrbeti sami zase. Trenutno je  v njej šest 
uporabnikov, od tega so trije na vozičkih, ostali štirje 
pa potrebujejo individualno pomoč zaposlenih. 
Varstvena skupina še ni zapopolnjena, saj je njena 
kapaciteta deset uporabnikov.  
Tisti, ki zmorejo enostavna kooperantska dela pridno 
delajo ob pomoči zaposlenih in pomagajo ostalim v 
drugih delavnicah. Veliko časa se tudi rekreiramo v 
telovadnici, radi pojemo in imamo glasbene urice. 
Uporabniki na vozičku tudi vadimo in utrjujemo hojo. 
Če pa je lepo vreme, smo radi v naravi in tisti, ki smo 
sposobni, zelo radi tudi kolesarimo. 
Veseli smo, da lahko hodimo tudi v ostale delavnice in 
opazujemo, kaj se tam dogaja. Posebno pa smo zado-
voljni, ker se vsak dan ob 12. uri zberemo vsi uporabni-
ki in zaposleni v večnamenskem prostoru ob skupnem 
druženji pri kavici oziroma čaju. 
 
Andrejka Krajnik je na risbici narisala našo skupino. 
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COMENIUS PROJEKT— IGRAJMO SE S PRAVLJICAMI 
Petra Valentinčič, OŠ Jela Janežiča 

 
V letošnjem šolskem letu 2010/2011 smo skupaj s šolo iz Slovaške, Madžarske, Češke in 
Poljske vstopili v nov dvoletni Comenius projekt z naslovom Igrajmo se s pravljicami (Let's 
play with fairy tales). V novembru smo se nekateri učitelji že udeležili prvega tridnevnega 
srečanja sodelujočih šol v Zlatih Moravcih na Slovaškem, kjer smo se dogovorili o nadalj-
njem delu v projektu ter si ogledali šolo. 

 
Namen projekta je razvijanje komunikacije otrok s posebnimi potrebami preko pravljic ozi-
roma gledališke ali lutkovne predstave. Tema projekta bo čudovita pravljica Mojca Pokraj-
culja, ki jo bomo najprej spoznavali v knjižni obliki, kasneje pa tudi uprizorili v obliki gledališ-
ke ali lutkovne predstave. Izdelovali bomo lutke, sceno ter izbrali glasbeno spremljavo, ob 
koncu pa pripravili knjižico z ilustracijami učencev. Nastal bo tudi metodični priročnik, ki bo 
zajemal opis in potek nastajanja uprizoritve pravljice. Upamo, da se bomo ob tem čim bolj 
zabavali. 
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MULTISENZORNA SOBA NA OŠ JELA JANEŽIČA 
Saša Rakar, OŠ Jela Janežiča 

 

Multisezorna soba ali snoezelen, je posebna soba, namenjena vizualni, taktilni, slušni stimu-

laciji ter stimulaciji vonja in okusa.  

Prostor je sproščujoč in kar je najbolj pomembno, v njem niso prisotni moteči dražljaji, ki bi 

uporabnika motili pri zaznavanju najrazličnejših občutkov. Barvne, utripajoče, in premikajo-

če se luči, luna in svetleče zvezde na steni, vodni stolp, taktilna steza, masažni aparat, prijet-

ne vonjave, pomirjajoča glasba, svetleči predmeti, mehke vreče za sedenje in še veliko dru-

ge zanimive in posebne opreme, ki se nahaja v našem snoezelnu, pri uporabnikih zmanjšuje 

napetost, razvija samopodobo, vzpodbuja raziskovanje, izboljša komunikacijo, pozornost in 

koncentracijo, motivira, daje možnost doživljanja in spoznavanja okolja, nudi nove izkušnje, 

v nekaterih primerih se dosegajo tudi vedenjske spremembe.  

Delo v multisenzorni sobi poteka individualno in je prilagojeno vsakemu posamezniku pose-

bej, glede na njegove posebnosti in potrebe. Sproščanje, pogovor ali učenje v takem prosto-

ru, je namenjeno vsakemu izmed nas, na OŠ Jela Janežiča pa jo uporabljamo za delo z otroki 

s posebnimi potrebami. 
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LETOVANJE DEBELI RTIČ 2010 
Mojca Povšič, v imenu udeležencev letovanja na Debelem Rtiču 

Letovanja na Debelem rtiču smo se udeležili: Jelka, Nataša, Veronika, Jaka, Robi, Jure in 
spremljevalci Marija, Mojca in Pajo. 
 
Ko smo prispeli, smo se najprej razporedili po sobi – vsak si je poiskal svojo posteljo, (imeli 
smo samo eno sobo) nato pa smo odšli na kosilo. Ker smo bili utrujeni od poti, smo šli po 
kosilu najprej malo počivat, potem pa plavat, kar smo vsi že nestrpno pričakovali. Robi, Jaka 
in Pajo so šli plavat v morje, ostali pa smo šli v bazen.  
Po večerji je sledil sprehod med vinogradi, kjer smo strokovno ugotovili, da je grozdje še 
zelo kislo.  
Naslednji dan je bilo vreme primerno za kopanje, zato smo to s pridom izkoristili. Plavanje 
je bilo kar naporno, ker smo bili ves čas aktivni. Malo smo se namakali, čofotali, potapljali, 
pa tudi učili plavati.  Ves čas smo peli, se pogovarjali in veliko smejali. Po večerji je sledil še 
obvezen sprehod, ampak zrelega grozdja tudi ta dan nismo našli. 
V torek smo odšli v Piran. Ogledali smo si obnovljen akvarij. Videli smo polno zanimivih pre-
bivalcev morja. Različne ribe, rake, morske zvezde, pa tudi morskega psa. Dan je bil vroč, 
zato smo se pohladili s sladoledom. Usedli smo se na obalo, poslušali valovanje morja in z 
užitkom lizali sladoled. Popoldan smo šli spet plavat v bazen. Danes smo bili že bolj pogum-
ni. Nataša je plavala, Jure pa se je potapljal kot delfin. Po večernem sprehodu, ki je minil v 
iskanju zrelega grozdja, smo šli še nap ples. Dan je bil zelo naporen, zato smo utrujeni hitro 
zaspali. 
V sredo smo šli na ogled sečoveljskih solin. Izvedeli smo veliko novih stvari in poizkusili sla-
no čokolado. Po kosilu nam je prijal počitek, potem pa smo se odločili za kopanje, a nas je 
na žalost presenetil dež. Ni nam preostalo drugega, kot da ostanemo v sobi. Čas smo prega-
njali z risanjem petjem in pogovorom. Na srečo se je zvečer zjasnilo, tako da smo po večerji 
lahko šli še na sprehod. Seveda smo spet iskali zrelo grozdje, a žal spet neuspešno.  
V četrtek je bila v bazenu hladna voda, zato smo se odločili za izlet v Izolo. Naš cilj je bila 
marina, kjer smo “izbrali” vsak svojo jadrnico ali gliser. Žal pa so želje eno, resničnost pa 
nekaj čisto drugega, zato smo se tolažili z lizanjem sladoleda.  
Po popoldanskem počitku je bilo na vrsti plavanje, po večerji pa iskanje zrelega grozdja.  
Z vremenom nismo imeli sklenjene dobre pogodbe, saj je bilo v petek spet slabo. Iskali smo 
idejo za izlet. Odločili smo se za Ankaran. Poiskali smo pokopališče školjk. Bilo je čudovito, 
Veronika jih je nabrala celo vrečko, Jaka pa je napolnil vse žepe. Še dobro, da je imel hlače z 
vrvico, drugače bi jih gotovo izgubil. Na srečo je bilo popoldan boljše vreme, tako da smo 
lahko šli plavat. V bazenu smo bili sami, zato smo imeli interno tekmovanje. Jaka, Robi in 
Jure so plavali kravl, ostali smo pa navijali. Punce so šle potem v manjši bazen. Jelka se je 
opogumila in preplavala celo dolžino.  Zvečer zaradi luž ni bilo plesa. Smo pa šli spet na 
sprehod in končno našli zrelo grozdje. Do sitega smo se ga najedli.  
Zadnji dan smo izkoristili za kopanje, potapljanje in ostale vodne norčije.  Zvečer nas je 
čakala še dobra žurka. 
Skratka, imeli smo se fino. Super je bilo tudi to, da smo imeli na razpolago društven kombi, 
tako da smo takrat, ko vreme ni bilo primerno za kopanje, hodili na izlete po naši obali. Ne 
smemo pozabiti omeniti tudi vsakodnevnega kuhanja in pitja kave, ki nam jo je pred odho-
dom dala Polona. 
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NA GLASBENEM TABORU 
Jaka Jenko 

Sem Jaka Jenko in sem bil na glasbenem taboru na Pohorju. Z menoj so bile  Andrejka Kraj-

nik, Petra Marenk in Marija Rajšič. 

Veliko sem igral na harmoniko. Dvakrat smo imeli karaoke. Zapel sem pesem: Mal' naprej 

pa mal' nazaj. Imel sem se zelo lepo in želim si še na Pohorje.  

Najlepše se zahvaljujem Kanalcu Danilotu in Karmen za lep glasbeni tabor. 
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VDC KRANJ—BIVALNA ENOTA 
Slavi Marjančič, vodja bivalne enote 

Varstveno delovni center Kranj je v marcu 2010 v Škofji Loki, Stara Loka 31a, odprl bivalno 
enoto za uporabnike socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva. Trenutno je  v 
enoti 16 uporabnikov, ki so vključeni tudi v socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji.  
Bivalna enota je oblika obravnave, ki uporabnikom nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja 
funkcijo doma ali lastne družine in vključuje: 
 

osnovno oskrbo, ki zajema bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno ali 
dvoposteljnih sobah, organiziranje prehrane, zagotavljanje sanitarnih prostorov za 
osebno higieno in skupnih prostorov za izvajanje programov oz. življenja v bivalni 
enoti. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter 
vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila; 
socialno oskrbo, ki je strokovno vodena dejavnost namenjena izvajanju vsebin so-
cialne preventive, terapije in vodenja upravičencev; 
zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva ; 
program vodenja, ki zajema pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, oblik-
ovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, vzdrževanje stikov in so-
delovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokov-
nimi delavci in ustanovami, društvi ter organiziranje prosto časovnih aktivnosti; 
program varstva, ki zajema pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnev-
nih aktivnosti, pomoč pri komunikaciji in orientaciji ter organizacijo prevozov v zvezi z 
uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih; 

ter ostale programe, ki so namenjeni vključevanju v okolje in so v korist vsem uporabnikom.  
 

Postopek za sprejem v bivalno enoto, na podlagi vložene prošnje s potrebnimi dokazili, vodi 
Komisija za sprejem, premestitve in odpust uporabnikov vdc Kranj. 
Plačnik storitve je uporabnik z vsemi svojimi dohodki in vsem svojim premoženjem, doplači-
lo do polne cene oskrbnih stroškov pa krije proračun občine, v kateri ima uporabnik stalno 
bivališče, kar ureja pristojni Center za socialno delo.  V tem postopku se uporabniku prizna 
tudi pravica do žepnine, ki jo lahko ob pomoči zaposlenih v bivalni enoti smotrno porabi za 
higienske pripomočke, plačilo nadstandardnih aktivnosti za dvig kakovosti njihovega življen-
ja, obleko in individualne priboljške.  
Obratovalni čas v bivalni enoti poteka neprestano, sedem dni v tednu, 365 dni v letu in 
sicer: 

po 16 ur dnevno od ponedeljka do petka (od 15. ure popoldne do 7. ure zjutraj) 
po 24 ur dnevno ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta dnev-
nih centrov VDC Kranj. 
 

V primeru bolezni stanovalca/ke  od ponedeljka do petka v bivalni enoti poskrbimo tudi za  
varstvo v dopoldanskem času, česar sicer obstoječa zakonodaja še ne ureja.  
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Vsak uporabnik ima pravico do osebnega dostojanstva, zasebnosti, avtonomije in individu-
alnosti, upoštevajoč njegovo/njeno kulturo in vrednote in pravico do razumljive ravni 
komuniciranja, do sprejetosti in drugačnosti. Uporabnik sam odloča o neposredni pomoči in 
o svojem življenju v bivalni enoti v skladu z dogovorjenimi pravili. Pravica se omeji le tedaj, 
ko bi stanovalec/ka ogrožal/a sebe ali druge osebe. 

V bivalni enoti so vsi delavci in uporabniki odrasle osebe, zato se med seboj tikamo in 
kličemo po imenih, pri tem ohranjamo medsebojno spoštovanje. 
 
Pri organizaciji življenja in dela v bivalni enoti uporabniki aktivno sodelujejo v skladu s svo-
jimi potrebami in individualnimi zmožnostmi. Zaposleni vzpodbujamo uporabnike, da čim-
več stvari opravijo sami, po potrebi pa jim nudimo ustrezno podporo in pomoč. Uporabniki 
skupaj z zaposlenimi skrbijo za red in čistočo prostorov bivalne enote, še zlasti svoje sobe. 
Sodelujejo tudi pri pripravi obrokov (večerja) in pospravljanju posode po zaužitih obrokih.  
 
V prostem času uporabniki lahko igrajo družabne igre, berejo knjige in časopise, se udeležu-
jejo razlilčnih aktivnosti, ki jih vodijo zaposleni in prostovoljci (joga, glasbene urice, gospo-
dinjski krožek, koriščenje telovadnice in bazena), utrjujejo svoje znanje z različnih področij v 
okviru vseživljenskega učenja, hodijo na sprehode, piknike in izlete, obiskujejo kulturne pri-
reditve, gledajo različne programe na televiziji ipd. Skupaj praznujemo tudi rojstne dneve 
uporabnikov.  
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MOJE JESENSKE POČITNICE 
Urša Perovšek 
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PREDAVANJE O ZDRAVILNIH ZELIŠČIH 
Olga  Pečan 

V  ponedeljek   smo   imeli  predavanje  o  zdravilnih    zeliščih. 
Predaval  je  neki  moški, ki  pa je  znal  veliko  povedati   o  njih. 
Veliko  jih  je bilo,  ki  jih  sploh nisem poznala. 
Nekatera so  mi  bila  znana,  ko  sem  jih že  v  Stari   Gori   spoznala  in   tudi    nabirala.                
Kuhali  smo  tudi  čaje,  ki   sem  jih  zelo  rada  pila. 
To  predavanje  mi  je  bilo  še  najbolj   všeč. 
Želim,   da  bi   hodili  v  hribe in  nabirali   zdravilna   zelišča   
in  iz  njih  kuhali  razne  čaje. 

PISMI 
Kristina Hafner 

SPOŠTOVANI      G.      PIDŽI. 
MOJE    IME   JE     KRISTINA     IN      SEM 
VAŠA     OBOŽEVALKA.     PROSIM    VAS, 
ČE       MI     LAHKO       POŠLJETE     KAK 
VAŠ      NOVEJŠI    POSTER  ,     KER 
JIH     ZBIRAM.     SEM    UPORABNICA       VDC 
ŠK.      LOKA.    ZA     VAŠO     PRIJAZNOST       SE 
VAM      ŽE   VNAPREJ         ZAHVALJUJEM! 
LEP     POZDRAV ! 
KRISTINA     HAFNER 
 

Dragi  gospod   Brendi . 
Moje    ime  je  Kristina .  Prihajam  iz   Škofje  Loke .  Stara  sem  37  let  in  sem  uporabnica  

Varstveno   delovnega   centra   Kranj.  Sem   vaša   oboževalka .   Zelo  rada  poslušam  vašo  

glasbo.  Nedavno   ste  nastopili  na  Mestnem  trgu   v  Škofji  Loki   kjer  sem  bila  tudi   jaz  

in  seveda  zelo  uživala.  Zelo  bi  bila  vesela   kakšne  vaše  novejše  kartice   s    podpisom .  

Želim  vam  še  veliko  glasbenih  uspehov.  Oboževalka  Kristina.  Lep pozdrav. 

OGLED SLIK IN ŽIVLJENJE V AFRIKI 
Olga Pečan 

Danes ob 11 uri dopoldan  smo imeli v večnamenskem prostoru in ogled slik  o Afriki.  

Gospa  Marta nam je prikazala kako živijo , delajo, se učijo, sestavljajo hiše in kuhajo.  Pri-

povedovala  je, da je prepotovala že veliko sveta.  Doživela je tudi kako v   Afriki plešejo in 

se veselijo. Pokazala je tudi, kako v Afriki plešejo in se veselijo.  Pokazala nam je s  čim se 

vozijo.  Povedala je, je da je med njimi tudi nekaj Slovencev. To potovanje je zanjo najlep-

še veselje.  Ko je končala, smo ji dali darilo in jo povabili na kavico. 
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GLASBENI GOST PETER VODE 
Novinarski krožek enote Škofja Loka 

V petek  5 novembra nas je obiskal Peter Vode. Nastop je imel v telovadnici  v enoti  ŠKO-

FJA LOKA. Star je 15 let in zelo dobro poje.  Pel je tudi v oddaji  SLOVENIJA  ima talent na 

pop tv. Ta nastop smo  poslušali vsi uporabniki in zaposleni  iz vseh enot  vdc.  Zapel nam 

je mrtvo reko, dan ljubezni, povej marini, slovenskega naroda sin in nekaj pesmi z njego-

vega cd.  Igral je na dve kitari. Na koncu nastopa  nam je razdelil slike z avtogramom.  

Nekateri smo tudi kupili njegov cd.  Določeni srečneži pa so se z njim tudi slikali. V spomin 

in zahvalo smo mu dali naš izdelek iz gline. Vedno ga bo spominjal na njegov nastop v 

ŠKO FJI LOKI. 

LOKALNE VOLITVE 2010 
Novinarski krožek enote Škofja Loka 

Vsake 4 leta izbiramo novega župana.  To smo naredili tudi letos.  Mi ki hodimo na novi-

narski krožek smo iz Škofje Loke ,  Železnikov in Žirov.  V občini Železniki je že po prvem 

krogu ponovno zmagal Miha Prevc  v Škofji Loki je v drugem krogu Miha Ješe.  V Žireh je 

tudi v drugem krogu zmagal novi kandidat Janez Žakelj.  Želimo da bi vsi novo izvoljeni 
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PLANINSKI POHOD 
Uroš Bernik 
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
Sandra Križnar in učenci Damjan, Mateja, Andraž, Žan in Lara, OŠ Jela Janežiča 

Učenci posebnega programa OŠ Jela Janežiča so prvi teden februarja 2009 preživeli na 
zimovanju. Odpravili so se na Koroško, kjer so jih prijazno sprejeli zaposleni v Centru šolskih 
in obšolskih dejavnosti Škorpijon.  Dneve so preživljali v pristnem naravnem okolju, sredi 
travnikov, polj in gozdov. Kljub nizkim temperaturam in obilici snega, so ohranili dobro voljo 
in se aktivno vključevali v različne dejavnosti.  
Preizkusili so se v teku na smučeh, lokostrelstvu, jahanju na islandskih konjih in pležuhanju 
(vožnja s pležuhi po snegu). Podnevi so v okoliških gozdovih iskali živalske sledi v snegu, v 
večernih urah pa so opazovali  zvezdnato nebo. Vsi skupaj smo se odpravili tudi na zimski 
pohod, ki nas je popeljal vse do naše zasnežene sosede – Avstrije.  
Naše bivanje na Koroškem je bilo zelo prijetno tudi zaradi odlične hrane in zabavnih večerov 
z druženjem in plesom.  

Svoje občutke in razmišljanja o zimovanju so z nami delili učenci PP 3.b: Damjan, Mateja, 

Andraž, Žan in Lara. Svoje občutke in razmišljanja o zimovanju so z nami delili učenci PP 3.b: 

Damjan, Mateja, Andraž, Žan in Lara.  
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ŠPORTNI DAN 

Učenci 1.  in 2. razreda ter PP 2 OŠ Jela Janežiča, skupinski spis 

 
Imeli smo športni dan. Šli smo na Kobilo. Šli smo Sara, Jana, Katja, Primož, Polona, Jernej, 
Aleš, Luka, Tonka in Urša. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodili smo po gozdu in videli jamo v katere delajo palčki.   
Imeli smo malico. 
Ko smo hodili do Kobile smo videli tudi Stari grad. Vmes je Tonka našla  pet jurčkov.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po poti nazaj smo videli konje in poslušali zgodbo o Lubniškem velikanu. 
Ogledali smo si tudi ruševine stolpa na Kranclju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V šolo smo šli skozi mesto. Srečali smo učiteljico Janjo. Bilo je lepo. 
 



38 

 

OSTRŽEK IZ MEDULINA 
Žana Justin 
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PISMO MIKLAVŽU 
Vsi učenci OŠ Jela Janežiča 
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UTRINKI IZ RAZVOJNEGA ODDELKA VRTCA  
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PUST 
Učenci PP 2, OŠ Jela Janežiča 

Na pustni torek smo letos prišli v šolo kot maškare. Zjutraj nas je po obrazih namazala Vida. 

Po malici smo imeli pustni ples. Na plesu je bilo veliko pujsev—to so bile učiteljice. Igrali 

smo se razne zabavne igre in veliko plesali. 

POLONA:  Za pusta sem bila vila. Imeli smo ples. Drugo leto bom tudi vila. 

JANA: Letos sem bila čarovnica. Imela sem metlo. Ne vem še kaj bom drugo leto. 

LUKA: Bil sem Indijanec, imel sem perjanico. Drugo leto bi bil rad tiger. 

PRIMOŽ: Za pusta sem bil Superman, zdaj bom pa zajec ali pikapolonica. 

SARA: Bila sem Sneguljčica.  
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ZAKAJ SE DRUŽIMO 
Polona M. Kalan 

 
Naše društvo vabi vse svoje člane na različne dogodke in dejavnosti. Vikend seminar, novo-
letna prireditev, piknik ali enodnevni izlet, klub staršev, predavanja s področja zakonodaje 
ali vzgoje in izobraževanja, vseživljenjsko učenje, letovanje brez staršev, letovanja za druži-
ne, športne prireditve, kjer tekmujejo naši člani, dobrodelni koncerti, obiski na domu …  
 

Vsakič, ko odpošiljam množico pisem, krep-
ko čez sto, se sprašujem: »Koliko udeležen-
cev bo? Bo prišel tudi kdo, ki po navadi ne 
pride? Se bo dobro počutil v naši družbi in 
prišel tudi naslednjič?« 
 
Resnično veseli smo, kadar nam v našo dru-
žbo uspe privabiti nove udeležence. Vsi iz 
društva jim posvetimo še posebno pozor-
nost, jim skušamo druženje prikazati v naj-
lepši luči in kot  po pravilu se le-ti družijo z 
nami tudi v bodoče.  

 
Nekoč je ob koncu srečanja k meni pristopila ena od udeleženk in rekla:  
»Kajne, kako lepo je, da se družimo!« 
 

Takrat se mi je utrnila misel, ki bi jo rada delila z vsemi bralci našega Glasila, ker vem, da je 
bralcev precej več kot udeležencev naših srečanj: 
 

Ko se družimo, se spoznavamo. 

Ko se spoznavamo, si bolj zaupamo. 

Ko si zaupamo, lažje pomagamo drug drugemu. 

Ko pomagamo drug drugemu, je cilj našega društva dosežen. 
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OBVESTILA 
 
Uradne ure društva Sožitje Škofja Loka so ob ponedeljkih in sredah od 9.00 do 12.00 ure.  
Telefonska številka društva je: 04/51-27-200. 
 
Uradni naziv društva je: SOŽITJE, Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Škofja Loka, Kapucinski trg 13, p.p. 541, 4220 Škofja Loka, 
transakcijski račun: 0700-0000-0092-240 pri Gorenjski banki. 
e-mail: info@sozitje-skofjaloka.si 
spletna stran: www.sozitje-skofjaloka.si 
davčna številka: SI26465175 
matična številka: 5061156 
 
Telefonske številke ustanov, v katere vozimo: 
VDC Kranj    04/28-05-510 
VDC Škofja Loka:   05/92-35-721 (Andreja Vršič) 
Razvojni vrtec Škofja Loka:  04/51-22-462 
OŠ Jela Janežiča:   04/50-61-410 
SONČEK Kranj:   04/23-64-180 
Zveza Sožitje Ljubljana:  01/43-69-750 
Korak Kranj:   04/28-18-610 
 
Plavanje v Centru slepih za društvo Sožitje je vsako soboto od 10.00 do 12.00 ure. Zaključek 
plavanja je zadnjo soboto v mesecu aprilu. Vabljeni tudi tisti, ki se do sedaj plavanja niste 
udeleževali. Bazen je obnovljen, naredili so tudi klančine za invalide. 
 
Kot vsa leta do sedaj tudi letos vabimo tiste, ki še niste naročeni na Naš Zbornik, ki ga izdaja 
Zveza Sožitje Slovenije, da se nanj naročite. Izhaja šestkrat letno. Celoletna naročnina znaša 
17,90 evra. Ustanove plačajo 38,30 evra.  
Naročilo na naslov: FORMA 1, d.o.o. Vrhpolje 56, 1251 Moravče; št. TRR: 02036-
0012027662 pri NLB, d.d. 
 
Obveščamo, da se za pravna vprašanja lahko obračate na pravnico Sožitja, ga. Vesno Rebo-
nja, tel. Zveze: 01/43-64-336 od ponedeljka do četrtka, od 9 – 13 ure. 
 
Vozniki in voznice prosijo, da v primeru bolezni ali druge morebitne odsotnosti otrok, spo-
ročite to na telefone: 
POLONA:       031/308-510 
MIČO:      040/986-055 
SUZANA:          041/226-226  
VENCESLAV:    031/468-869 
JAKA:       041/640-426 
 
Kadar so starši potnikov društva SOŽITJE v dilemi, katerega voznika obvestiti o odsotnosti ali 
ponovni prisotnosti svojega otroka, to sporočijo Poloni M. Kalan (tel.: 031/308-510) ona pa 
po potrebi sporoči naprej. 
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