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UVODNIK
Marko Mohorič, predsednik društva Sožitje Škofja Loka

Pozdravljeni!

Na tem mestu se zahvaljujem prejšnjemu izvršnemu odboru, ki nam je
predal društvo v zelo dobri kondiciji
in nam še sedaj pomaga z nasveti. V
letošnjem leto smo bili seveda najbolj veseli novice, da se je po dolgih
letih prizadevanja društva, končno
začela adaptacija bivše šole za slepe
in slabovidne za namen bivalne skupnosti. Po pogovorih z izvajalcem bodo
dela predvidoma zaključena jeseni
leta 2009.

Pred vami je nova številka Glasila
društva SOŽITJE Škofja Loka.
V veliko veselje mi je, da vas lahko na
uvodni strani našega glasila nagovorim. Sem Marko Mohorič novoizvoljeni predsednik društva. Imam ženo
Sonjo in tri leta staro hčerko Jerco.
Pred dobre pol leta mi je po večkratnih pogovorih z očetom Filipom vedno bolj klila želja, da bi aktivno sodeloval pri društvu. Največji strah je bil
seveda, kako se bom vključil v novo
sredino, vendar sem že po prvih kontaktih s šoferji in člani novoizvoljenega izvršnega odbora dobil dober
občutek, ki mi je dal potrditev, da
sem se prav odločil.

Vsem sodelavcem in članom društva
želim vesele božične praznike, v
novem letu 2009 pa veliko sreče,
zdravja ter osebnega zadovoljstva in
upam, da bom upravičil zaupanje, ki
ste mi ga izkazali z izvolitvijo za predsednika društva!
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Kdor živi brez neumnosti,
Ni tako pameten, kakor misli
Francoski pregovor

Naj slišijo ušesa, kar govorijo tvoja usta
Hrvaški pregovor

Kadar si med ljudmi, premisli svoje besede,
Kadar si sam, premisli svoje misli.
Mongolski pregovor
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DELO DRUŠTVA SOŽITJE V LETU 2008
Izvršni in nadzorni odbor društva sta
imela dve redni seji v stari sestavi.
Nato so bile volitve novih organov
društva. Novoizvoljeni izvršni in nadzorni odbor sta imela nato še 4 redne
seje. Konstituirali smo tudi vse komisije in odbore, ki so imeli sestanke ob
svojih letnih aktivnostih in prireditvah.

nih vaj« g. Tomaža Reispa. Za novo
leto organiziramo novoletno prireditev z obdaritvijo 90 oseb.
Odbor za šport, ki deluje v okviru specialne olimpiade je organizirala in
izvedla sledeča tekmovanja: v Mariboru turnir v alpskem smučanju, v
Črni turnir v smučarskem teku in krpljanju, v Radovljici so bile maja letne
regijske igre, državne igre Specialne
olimpijade Slovenije v Ljubljani, v
Železnikih je športno društvo Kamikaze organiziralo spretnostno kolesarsko vožnjo in oktobra so se trije tekmovalci udeležili tekmovanja v namiznem tenisu.

V društvu imamo zaposlene 3 delavce
(prek javnih del) in 2 delavki za prevoze in spremstvo oseb z motnjami v
duševnem razvoju. Imamo 4 lastne
kombije. Dnevno prepeljemo 67 oseb
iz petih občin. Pri financiranju nam
pomagajo občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja Vas-Poljane, Žiri, Medvode, Zavod za zaposlovanje, Ministr- Komisija vas seveda tudi vabi na brezstvo za delo,družino in socialne zade- plačno rekreacijsko plavanje vsako
soboto od 10-12. ure v prenovljen
ve ter zveza Sožitje.
bazen Stara Loka.
Odbor za prireditve je letos poleti
pripravil piknik v Gorajtah katerega Skupina za obiske na domu je obiskase je udeležilo okrog 140 članov. la naše člane po Žireh in Poljanski
Doživljajskega tabora vseživljenjskega dolini.
učenja v Portorožu se je udeležilo 7 Uredniški odbor za novo leto pripravoseb in dva spremljevalca. V ciklusu lja Glasilo društva za leto 2008. Glasiletovanja Zveze Sožitja so letovale tri lo bo dosegljivo tudi na internetni
družine, ena od njih je pričela s štiri- strani našega društva.
letnim VŽU. V septembru smo izvedli
Gospodarski odbor je skrbel za gosvikend seminar na Debelem rtiču, ki
podarjenje in kadrovsko stanje. Pripse ga je udeležilo 65 članov. Na
ravlja razpise, tako za delavce kot
vikend seminarju smo imeli tudi dve
tudi za finančna sredstva. Skrbi za
predavanji z naslovom »Novosti v
vzdrževanje vozil in zbira sredstva za
zakonodaji
OMDR
predavatelja
nakup novega vozila.
Tomaža Jereba in »Kako poskrbeti za
boljši krvni obtok s prikazom praktič- Klub staršev deluje v stari pisarni
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društva v starološkem gradu. Sestaja- postorjeno. Trudili smo se, lahko bi
jo se vsak drugi torek od 18.-20. ure. storili več in bolje. Skupaj z vami se
Bivši predsednik Filip Mohorič je bomo trudili v prihodnjem letu, da bo
organiziral v sklopu društva tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju
dobro in seveda tudi nam.
obnovo hiše Tratnikovih v Žireh.
Iz zapisanega vidite, da je bilo načrtovano delo za leto 2008 v glavnem

Izvršni in nadzorni odbor društva,
predsednik Marko Mohorič

PROGRAM DELA ZA LETO 2009
1. Programi ohranjanja zdravja:
Sem spadajo:
•
Letovanja družin z OMDR
•
Letovanja OMDR brez staršev
•
Vikend seminarji

3. Delo z odraslimi OMDR
Delo bo potekalo po programu skupin:
Obiski na domu.
Nudenje denarne pomoči članom z
OMDR.
Občasni obiski teh oseb po zavodih.
Za te programe smo se prijavili tudi
na razpise FIHO, Zveze Sožitje, Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.

Letovanja potekajo po programih
Zveze Sožitje, kakor tudi po lastnih
programih: Debeli rtič, letovanja vseživljenjskega učenja.
V društvu je potrebna tudi organizacija za te aktivnosti.

4. Šport in rekreacija
Šport in rekreacijo bomo gojili tudi v
letu 2009. Udeležili se bomo večine
tekmovanj v okviru Specialne olimpijade Slovenije. Udeležili se bomo
kolesarskega mitinga v Železnikih.
Plavanje v bazenu Stara Loka je vsako
soboto od 10.-12. ure.

2. Izobraževanje članov oseb s posebnimi potrebami
Poudarek bomo dajali:
•
Začetnim in nadaljevalnim izobraževanjem za mlade družine z
OMDR.
•
Izobraževanju oseb z OMDR
brez staršev v obliki taborov in
samozagovorništva.
•
Predavanja za starše in skrbnike
v obliki vikend seminarjev.
Teden vseživljenjskega učenja v sodelovanju Z VDC Kranj enota Škofja
Loka.

5. Kulturno zabavni program:
Na teh srečanje utrjujemo naše prijateljske vezi: Vsako leto v ta namen
priredimo piknik v naravi ali izlet v
turistične kraje, ki se ga udeleži približno 140 članov. Za novo leto bomo
6

organizirali družabno srečanje, ki se titorjem bivalne skupnosti. Spremljaga udeleži približno 180 članov. Na nje možnosti vključevanja naših člasrečanju obdarimo 90 naših OMDR.
nov v vse programe, ki se bodo v tej
ustanovi izvajali.
6. Informativna dejavnost
8. Delovanje društva

Vsako leto se trudimo, da svoje članstvo, občine in sponzorje o svojem
delu čim bolje informiramo. Za to skrbi uredniški odbor. Sodelujemo tudi s
članki v Gorenjskem Glasu, Utripu in
radiju Sora.

Telefon, pošta, internet, papir, ogrevanje, elektrika, vzdrževanje računalnikov, kopirnega stroja itd.
9. Klub staršev

Delovanje skupine je koristno za
7. Aktivnosti društva za bivalno neformalne razgovore in različna ročskupnost
na dela tako staršev kot tudi otrok.
Natančno spremljanje vseh aktivnosti Srečanja so vsak drugi torek od 18-20
v povezavi z obnovo šole za slepe in ure v starološkem gradu( I nadstropslabovidne v namen bivalne skupnos- je).
ti. Sodelovanje z VDC Kranj kot konPlan pripravil IO društva:
cesionarjem in Ministrstvom za delo,
predsednik
družino in socialne zadeve kot invesMarko Mohorič

ČASOVNI PLAN DRUŠTVA ZA LETO 2009
JANUAR:
prevozi
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri v stari pisarni
društva v Centru slepih. Pridobili smo prostovoljko, da lahko
starši pripeljejo tudi svoje otroke)
•
plavanje ob sobotah v Bazenu
Stara Loka od 10. do 12. ure

FEBRUAR:
•
prevozi
•
sestanek IO in NO
•
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
•
plavanje ob sobotah v Bazenu
Stara Loka od 10. do 12. ure
•
zaključni račun
•
razpisi letovanj za leto 2009

•
•
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MAREC:
•
prevozi
•
občni zbor društva
•
razpisi seminarjev za leto 2009
•
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
•
plavanje ob sobotah v Bazenu
Stara Loka od 10. do 12. ure
•
obiski na domovih

JUNIJ:
•
prevozi
•
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9 do 12
ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18 uri)
•
tabori vseživljenjskega učenja
•
letovanja
•
vikend seminar
•
sestanek IO in NO
•
počitniško varstvo (skupaj z OŠ
Jela Janežiča)

APRIL:
•
prevozi
•
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
•
plavanje ob sobotah v Bazenu
Stara Loka od 10. do 12. ure
(zaključek zadnjo soboto v
mesecu)
•
obiski na domovih
•
sestanek IO in NO

JULIJ:
•
•

•
•

AVGUST:
•
dopust voznikov Sožitja - delno
•
uradne ure (od 15. avgusta
2009 dalje)
•
sestanek s starši vozačev
(konec meseca)
•
letovanje družin

MAJ:
•
•

•
•
•
•

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

prevozi
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
obiski na domovih
izleti manjših skupin ob sobotah
udeležba na regijskih igrah

SEPTEMBER:
•
prevozi
•
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
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•
•
•
•

sestanek IO in NO
letovanja
društveni piknik
izleti manjših skupin ob sobotah

•

•
•
•
•

OKTOBER:
•
prevozi
•
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
•
plavanje v Bazenu Stara Loka
(ob sobotah od 10. do 12. ure)
•
izleti manjših skupin ob sobotah
•
obiski na domu
•
teden vseživljenjskega učenja

delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
plavanje v Bazenu Stara Loka
sestanek IO in NO
obiski na domu

DECEMBER:
•
Prevozi
•
delo ob uradnih urah
(ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
•
klub staršev (2x mesečno ob
torkih ob 18. uri)
•
plavanje v Bazenu Stara Loka
•
novoletna prireditev z obdaritvijo Božička
•
novoletna voščila
•
izdaja Glasila

NOVEMBER:
•
prevozi

PREVOZI V LETU 2008
V letu 2008 je Sožitje opravljalo pre- do Golega brda in Vodic.
voze 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 poškodbah glave – Korak v
Kranju.
Število potnikov se je povečalo na 67
potnikov dnevno. V Selško dolino so
ostale podaljšane relacije do Dražgoš
in Zalega loga, dodali smo novo rela- Zaposlenih imamo 5 oseb, tri iz naslocijo v Davčo (Potok 2), relacija proti va javnih del.
Medvodam je ostala nespremenjena,
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V letu 2008 smo kupili še eno novo
vozilo, kombi OPEL VIVARO, prodali
pa smo VW transporterja, starega 9
let. Tako naš vozni park sestavljajo tri
vozila VW transporter (letnik 2003,
letnik 2005 in letnik 2007) ter Opel
VIVARO letnik 2008.

Polona M. Kalan – celo leto 2008
Marjan Razpet – celo leto 2008
Ciril Hudovernik – celo leto 2008
Mičo Gajič – celo leto 2008
Janez Podobnik – od februarja 2008
Vsem zgoraj naštetim v imenu društva, potnikov in njihovih staršev
ISKRENA HVALA!

V letu 2008 so vozili:
Suzana Kušar – del januarja 2008

VSAKODNEVNE POTI S KOMBIJEM
Janez Podobnik
Letošnje leto sem se meseca januarja zaposlil kot voznik kombija v društvu
Sožitje Škofja Loka. Z velikim veseljem in odgovornostjo sem sprejel odločitev
vodstva društva, da pričnem z vožnjo kombija, v katerem se vsak delovni oz.
šolski dan vozijo starejše
osebe in otroci z motnjami
v duševnem razvoju.
Vsak delovnik je nepredvidljiv, dan ni enak dnevu in
vsak je poln novih doživetij
in izkušenj. Ko mesto Škofja Loka še skoraj spi se
odpravim na pot, bodisi
proti Poljanski ali Selški
dolini oz. v smeri Medvod.
Prva misel in hkrati največja skrb je, pripeljati vse mlajše in starejše potnike varno in srečno do cilja. Za
potnike iz najbolj oddaljenih krajev je ura ko me pričakajo zelo zgodnja. Kljub
temu večina teh zvedavih obrazov hitro napolni naš kombi z energijo. Nemalokrat pa se zgodi, da so glave še preutrujene in potniki zadremajo in odsmrčijo še kakšno kitico. Pot nas pelje čez hribe in doline dokler ni poln zadnji
sedež, potem pa še dober ducat kilometrov in že smo v Loki, kjer je šola, vrtec
in Varstveno delovni center. Na vratih šole oz. vrtca otroke pričakajo učiteljice
ali vzgojiteljice, ki vsak dan požrtvovalno sprejmejo otroke k pouku ali v varstvo. V Varstveno delovnem centru pa imajo odgovorni že pripravljeno delo in
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naloge za njihove varovance. Zelo radi ustvarjajo različne izdelke, nekateri
izmed njih so prave umetnije. Zadovoljstvo, da smo srečno prispeli vsak na
svoje mesto mi daje voljo in nov delovni elan.
Društvo Sožitje pa zahteva tudi nekaj administrativnega in operativnega dela
na sedežu društva. To delo z ostalimi sodelavkami in sodelavci opravimo v
času, ko so otroci in varovanci v varnih rokah svojih vzgojiteljev, učiteljev in
mentorjev. Pisarno imamo na sedežu društva kjer se ukvarjamo z korespondenco, organizacijo različnih aktivnosti in usklajujemo dejavnosti, ki se izvajajo v okviru društva. Kar hitro mine dopoldan in pride čas, ko je konec pouka in
dela v VDC. Tako nastopi ponovno moja šoferska plat poklica. Vsi veseli zapuščajo mesta v ustanovah in nestrpno pričakujejo in opazujejo kdaj bo pripeljal
kombi, ki jih bo popeljal v varno zavetje doma. Razpoloženje v kombiju je
povsem drugačno kot zjutraj, kombi kar malo poskakuje od prekipevajoče
energije. Tudi brez glasbe in pesmi ne mine pot domov, ki je včasih kar prekratka, toliko novega si imamo povedati. Potem pa zopet: »Janez daj muziko!«. V tem razigranem razpoloženju naših potnikov prav nič ne motijo zastoji
zaradi del na cesti in popoldanske prometne konice. Veseli, srečni in zadovoljnih obrazov smo vsi, ko prispemo domov.
Še vedno velja pregovor: » Povsod je lepo, a doma je najlepše!«
S prijetnim občutkom, da so potniki zopet v domačem okolju se tudi sam
vrnem domov. Zadovoljen in hvaležen sem za vsak dan, ko srečno prepeljem
vse potnike in kilometre.
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TAKE ŠOFERSKE — 4.
Med letom zapisovala: Polona M. Kalan
Mateja je zbolela. Boli jo glava.
Žiga: Jaz sem bil tudi bolan. Me ni
bolela samo glava ampak vse: grlo,
ušesa, roke, noge, trebuh … To je bila
krep bolezen.
Polona: Kakšna bolezen pa je to?
Žiga: Tako te vse boli, da si za krepnit.

Sede, se
pripne z
varnostnim
pasom,
sleče zimsko kapo,
odpre šolAndrejka je vedno točna, že čaka na sko torbo, pobaše kapo vanjo, iz nje
dvorišču. Enkrat je ni, zato pozvonim. potegne reparsko kapo s šildom, jo
Pride ven in jezno: Zakaj pa zvoniš! A postrani natakne na glavo in… začne
ne veš, da je mama bolna?
repat. Ko pridemo pred šolo, postoP.: Oprosti. Kaj pa je mami?
pek ponovi v obratni smeri.
Andrejka: Koleno jo boli.
V kombiju vrtimo glasbo in zraven
Pred VDC-jem srečam Tineta:
pojemo. Ko je pavza med eno in druP.: Živjo Tine, a te kaj zebe?
go skladbo, po dveh sekundah Vid na
Tine: Me zebe ja … sem pa v redu, ves glas zarjove: BRAVO MI!!!
če bi me to vprašala.
Tako smo se ga ustrašili, da bi skoraj
Sem pa res »lesena« in ga ne znam potrebovali plenice.
vprašat, kot vsi ostali: Tine, kako si?
Andrejka pride v kombi in takoj pove:
Ko Klavdija zapušča kombi pred VDC- Danes popoldne gremo pa po
jem, vedno naroči: »Pa Filipa pozdra- »gunu«.
vi!«
Polona: Kaj pa je to »gunu«?
Enkrat, ko izstopi popoldne pred Andrejka: Ja »gunu«.
domom ji tudi jaz rečem: »Pa mamico Polona poskusi drugače: Kam pa grespozdravi!«
te po »gunu«?
»Saj ni bolna!« mi zabrusi nazaj.
Andrejka: Ja kam? K'.
Kombi, ki vozi Medvode - Vodice je
»reparski kombi«. V njem se posluša
in poje rep. Neko mrzlo jutro pride
Tilen v kombi seveda v zimski kapi.

Ena od naših potnic v ponedeljek zjutraj, nezadovoljna, ker mora na vse
zgodaj od doma, modruje: » Saj je
teden brž naokrog… jutri je že torek!
12

ŠPORT V LETU 2OO8
Barbara Tušek, predsednica odbora za šport
Leto prehitro mine, ne da bi se sploh zavedali. A ko se spomnim vseh športnih
aktivnosti med letom, je bilo kar nekaj pomembnih.
Pomislim, da smo naredili nekaj za otroke s posebnimi potrebami in občutek
zadovoljstva je še večji. S kakšnim veseljem se pripravljajo na tekmovanja in
koliko jim pomenijo dosežki! Tudi če je nagrada zelo skromna, je vedno zlata vredna in težko prigarana. Skrbno jo shranijo in pokažejo vsakomur, ki
pokaže vsaj malo zanimanja zanjo. Z vzpodbudo, motivacijo in pohvalo damo
otroku voljo, ki ga žene naprej. Želim si, da bi sodelovali še več, a kaj ko je čas
naš gospodar in se mu včasih preveč podredimo.
Poglejmo, kaj vse se je letos v društvu
dogajalo na športnem področju:
•
v Mariboru smo februarja imeli
turnir v alpskem smučanju.
Udeležila sta se ga dva tekmovalca.
•

v Črni na Koroškem smo se udeležili turnirja v smučarskem
teku in krpljanju. Sodelovali
smo štirje člani društva.

•

v Radovljici so bile maja letne
regijske igre. Sodelovalo je kar
52 tekmovalcev našega društva.

•
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sledile so državne igre Specialne olimpijade Slovenije v Ljubljani. Iz našega društva je bilo 8
tekmovalcev.

•

oktobra so se trije tekmovalci
udeležili tekmovanja v namiznem tenisu.

Pohvaliti je potrebno tudi osnovno
šolo Jela Janežiča, ki je pri razvoju
športa zelo aktivna. Med drugim so
organizirali letne zabavne športne
igre, ki so se jih udeležili tudi naši
člani.

•

v Železnikih je športno društvo
Kamikaze organiziralo spretnostno kolesarsko vožnjo. Kolesarilo je 7 članov našega društva.
Od 7. do 13. februarja prihodnje leto
bo poteka v Idahu (ZDA) svetovna
Specialna olimpijada v zimskih igrah.
Kot tekmovalka je bila izbrana tudi
naša članica Darja Buh, spremljal jo
bo trener Pajo Cakiči. Pomerila se bo
v sledečih disciplinah: krpljanje
200m, 400 m, 800 m, Občudujemo
njeno motivacijo za tekmovanje, prihodnje leto bo praznovala 40 rojstni
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dan. Že sedaj iskrene čestitke.

ZA VSE LJUBITELJE PLAVANJA
Bazen v CSS je sveže prenovljen. Pridružite se nam lahko vsako soboto
dopoldne, od 10. do 12. ure. Upam,
da bo udeležba bolj številna, zato pripeljite svoje otroke in naredite tudi
nekaj zase.

PODELITEV BLOUDKOVE PLAKETE ZA
LETO 2008
Naše društvo podpira kandidaturo
predsednika Specialne olimpijade
Slovenije g. Marjana Lačna za dobitnika Bloudkove plakete za leto 2008. G.
Lačen ima zelo pomemben, dolgotrajen prispevek pri razvoju in organiza- V prihodnjem letu Vam želim veliko
ciji športa za osebe z motnjami v srečnih trenutkov in športnega udejsduševnem razvoju.
tvovanja.
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KLUB STARŠEV
Anka Di Batista, mentorica študijskih krožkov
Klub staršev deluje v okviru društva
Sožitje že šesto leto. Zasnovan je kot
študijski krožek, kjer se zbirajo ljudje,
ki se želijo družiti, se česa novega
naučiti o določeni temi in narediti
nekaj koristnega zase in za druge.
Osnovni namen Kluba je druženje
staršev otrok s posebnimi potrebami
in ostalih ljudi dobre volje. Srečujemo
se ob torkih na 14 dni za dve uri. Povprečno se srečanj udeležuje 12 odraslih in 4 otroci, pogosto pa je tudi več
kot 20 udeležencev. Letos imamo
spet prostovoljko, ki je z otroki, da se
starši lahko bolj sproščeno pogovarjamo.
V preteklem šolskem letu je bilo 22
srečanj.
Vsebino srečanj dorečemo skupaj.
Potekajo pogovori (o stiskah in težavah posameznikov, o novostih in
»zastarelostih« na področju zakonodaje, aktualnih dogajanjih v šoli in
VDC, itd.), razgibavanje telesa, predavanja o zdravem načinu življenja in
vzgoji otrok, oblikovanje gline, izdelovanje adventnih venčkov, izdelovanje

darilc za udeležence novoletnega srečanja društva.
Po novem letu smo izdelali čez tristo
spominskih obeskov za obiskovalce
proslave ob 40-letnici društva SOŽITJE. Ob tej priliki smo se predstavili
tudi na razstavi, ki je bila v galeriji na
Mestnem trgu.

Pred Veliko nočjo vedno izdelujemo
butarice.
Veliko pozornost namenjamo tudi
zabavnim srečanjem (praznovanje
rojstnih dni, izleti v bližnjo okolico in
dlje), kjer se razmahne ustvarjalnost
udeležencev.
Seveda pa se vsak sam odloča, koliko
in kako bo sodeloval : kot opazovalec,
pripovedovalec vicev, brenkalec na
kitaro, pevec ali kako drugače.
Material, ki ga uporabljamo je večinoma odpadni ali podarjen. Prav tako
nam pogosto po nižji ceni nudijo
usluge razni mojstri.
Želeli bi, da bi prihajalo še več staršev, a pogosto je težava oddaljenost
od Škofje Loke.
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PRAVNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Vprašanje:
Imam prizadetega otroka z zmerno
motnjo v duševnem razvoju, pa me
zanima, ali lahko začnem delati s
krajšim delovnim časom, delno pa
uveljavljam plačilo za izgubljeni
dohodek?

ljati pravice do delnega plačila za
izgubljeni dohodek.
Vprašanje:
Imamo otroka s posebnimi potrebami. Zanima nas, ali je tudi naš otrok
upravičen do otroškega trikolesa in
kakšen je postopek pridobitve tega
zdravstvenega pripomočka?

Odgovor:
Zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih določa, da je delno plačilo
za izgubljeni dohodek osebni prejem,
ki ga prejme eden od staršev, kadar
prekine delovne razmerje ali začne
delati krajši delovni čas zaradi nege in
varstva otroka s težjo motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja
tudi eden od staršev, ki neguje in
varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (dva ali
več otrok z zmerno oziroma težjo
motnjo v duševnem razvoju ali zmerno oziroma težjo gibalno odvisnostjo). Ker ima vaš otrok le zmerno
motnjo v duševnem razvoju – ne glede na vašo željo po delu s krajšim Odgovor:
delovnim časom – ne morete uveljav- Glede na Seznam pripomočkov in
cenovnih standardov, zdravstveni
pripomoček – lahko otrokovo trikolo
predpiše specialist, brez odločbe imenovanega zdravnika, otroku v starosti
od 4 do 15 let z motorično prizadetostjo, ki je zmožen voziti trikolo. Zdravstveni pripomoček se izposoja za
dobo 60 mesecev in plača se kavcija,
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ki se povrne, ko se pripomoček vrne.
Obstaja več tipov pripomočka (12 col,
16 col, 20/16col, z ojačano zadnjo
nosilno osjo …) zato se tud višina kavcije giblje od 429,08 do 706,91 evra.

telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb
•
otroci, ki potrebujejo posebno
Vprašanje:
nego in varstvo.
Kakšne davčne olajšave oziroma Oprostitev po prvi in drugi alineji
oprostitve lahko uveljavljamo pri prejšnjega odstavka se uveljavlja po
nakupu avtomobila (novega oz. rab- predpisih o pokojninskem in invalidljenega)?
skem zavarovanju na podlagi odločbe
Odgovor:
Zakon o davku na motorna vozila
določa:
Od vozil, ki so nabavljena za prevoz
invalidov, in sicer od enega novega
osebnega avtomobila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l
in dizelskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l za novi osebni avtomobil z
avtomatskim upravljanjem ter od
kombi vozila, posebej prirejenega za
prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih
kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali
jim je potrebna pomoč drugih oseb,
ki imajo vozniško dovoljenje. Za osebe po tej točki se štejejo:
•
osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih okončin ali medenice
nastala najmanj 80 odstotna
telesna okvara
•
osebe, ki so popolnoma izgubile
vid na obeh očesih
•
osebe z zmerno, težjo in težko

Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije.
Oprostitev po tretji alineji drugega
odstavka te točke se uveljavlja na
podlagi odločbe o priznanem statusu
invalida v skladu s predpisi iz te alineje oziroma odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju
otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev za invalidske organizacije
se uveljavlja na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za delo, družino
in socialne zadeve.
Oprostitev po tej točki se uveljavlja s
povračilom plačila davka pri pristojnem davčnem organu, če gre za končni uvoz pa pri pristojnem carinskem
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petletnega roka od dneva nakupa
oziroma uvoza, morajo plačati davek
v višini davka, za katerega se je zahtevalo vračilo, in pripadajoče obresti od
dneva nakupa oziroma uvoza do dneva plačila davka. Ob izpolnjevanju
osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki na novo vzpostavi
dan po takšnem plačilu. Če je bil oseorganu. Pristojni davčni oziroma
carinski organ je dolžan vrniti plačani
davek iz tega zakona v 15 dneh po
prejemu zahtevka.
V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila
se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.
bni avtomobil poškodovan v prometni nesreči za več kot 70 % tržne vrednoti avtomobila na dan nesreče, s
sme poškodovani avtomobil prodati,
ne da bi bil plačan davek. Če invalid
umre pred potekom petletnega roka
od dneva nakupa oziroma uvoza
avtomobila, smejo zakoniti dediči
prodati osebni avtomobil, ki so ga
podedovali, ne da bi plačali davek. Če
upravičenci po tej točki niso vozniki,
lahko v njihovem imenu motorno
vozilo po tej točki vozijo starši oziroma skrbniki ali osebe, ki imajo pisno
pooblastilo upravičenca, njegovih
staršev oziroma skrbnika brez obvezne navzočnosti invalida v motornem
Če invalidska organizacija, invalid ozi- vozilu.
roma njegovi starši ali skrbniki prodajo osebni avto ali ga brezplačno ali
kako drugače odtujijo pred potekom
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BRAIN GYM V POSEBNEM PROGRAMU
Vesna More, profesorica defektologije
Kaj je Brain Gym?

•
•

Brain Gym ali telovadba za možgane
je gibalna metoda, ki nam omogoča,
da vse stvari, ki jih delamo, delamo
brez napora, po naravni poti. Gre za
zaporedje 26-ih lahkotnih gibanj, ki
jih izvajajo učenci (in učitelji) za izboljšanje učenja.

•
•
•
•
•
•
•

Telovadba za možgane temelji na
treh preprostih predpostavkah:
•
učenje je naravna, prijetna
dejavnost, ki traja vse življenje
•
učne blokade povzroča naša
nezmožnost, da bi premagali
stres in negotovost, ki nas obide ob novih nalogah
•
vsi imamo tolikšne »učne blokade«, da smo se odvadili gibati

•
•

koncentracijo in spomin
gibanje celotnega telesa, ki postane bolj usklajeno
branje, pisanje, računanje
komunikacijo
organizacijske spretnosti
razumevanje
čustveno ravnotežje
obvladovanje hiperaktivnosti ali
prekomernega sanjarjenja
obvladovanje stresa in doseganje ciljev
motivacijo in osebno rast
samozaupanje in samopodobo…

Vaje

Z učenci posebnega programa naše
šole smo z uvajanjem vaj brain gym-a
začeli na začetku šolskega leta, v septembru. Naprej je zanimanje za to
metodo pokazala njihova razredničarka. Ker je želela svojim učencem
Kako učinkuje?
ponuditi nove možnosti za učenje,
sem jo seznanila z osnovnimi vajami.
Vemo, da stres povzroča blokade v Vsem staršem sodelujočih otrok smo
telesu in povzroča delovanje samo predstavili metodo brain gym na uvoene možganske hemisfere. Učenje pa dnem roditeljskem sestanku.
je resnično učinkovito le takrat, ko
sta povezani obe možganski polovici. Osnovo za učenje brain gym-a predZ vajami brain gym-a povežemo ti stavljajo štiri vaje, ki so poimenovane
dve polovici tako, da sta integrirani in PACE (v angleščini pomeni ritem):
učenje lažje steče. S temi vajami izboljšamo:
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Te vaje so:
PITJE VODE (po požirkih)
MOŽGANSKI GUMBKI
KRIŽNO GIBANJE
UMIRJANJE

Sledilo je prvo izvajanje vaje. Vsi
učenci so na začetku potrebovali
veliko spodbude in pomoči, da so vse
štiri vaje pravilno izvedli. Največ
težav je bilo pri iskanju položaja za
masiranje možganskih gumbkov.
Prav tako je težko stati pri miru s
prekrižanimi nogami…. Danes pa
učenci že zelo lepo izvajajo vaje
Pace, poznajo zaporedje in čas izvajanja. Pri vajah se sprostijo in umirijo.
Vsako vajo izvajamo vsaj 30 sekund,
na začetku smo potrebovali več časa.
Te vaje si morajo slediti v točno
določenem zaporedju, ker ena vaja
učinkuje na drugo. Vsak učenec pa je
s časoma našel tudi svoj ritem za
izvajanje teh vaj. Najbolj priporočljivo je, da se te vaje naredi zjutraj,
pred začetkom pouka, ker nam
pomagajo, da vzpostavimo ravnovesje, da bomo lahko delali več stvari
hkrati (npr.: prebrali in si prebrano
tudi zapomnili).
Postopoma smo na naš seznam brain
gym–a dodajali nove vaje. Dogovorili
smo se, da učencem pokažem eno
novo vajo na mesec.
Najprej so usvojili vajo, ki se imenuje
Ležeča osmica in je posebej primerna za izboljšanje branja in bralnega
razumevanja.

Učenci so vsako vajo najprej spoznali
preko slik in fotografij v knjigi Telovadba za možgane (založba Rokus Klett,
2008) in nato sem jim jo pokazala
samo izvedbo.
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Sledila je vaja Sova, ki pa spodbuja
razvoj matematičnih spretnosti.
Ti dve vaji razredničarka povezuje z
učnimi cilji, kar pomeni, da ležečo
osmico izvajajo pred branjem, sovo
pa na primer pred ali med računanjem.

kar nekaj časa. Na poti k temu cilju pa
se ravnamo po izreku dr. Paula Dennisona, ustanovitelja Brain Gym-a:
»Gibanje je pot k učenju«.

Literatura in spletne strani:
Telovadba za možgane (Rokus Klett,
2008)
www.avevita.si
www.braingym.org
www.braingym-slovenija.si

Občasno s seboj v učilnico prinesem
plakat na katerem so zbrane vse vaje
brain gym-a. Učenci na njem sami
poiščejo vaje, ki jih že obvladajo.
Naš cilj je, da bi se učenci postopoma naučili samostojno izvajati čim
več vaj, ki bi jih lahko izbirali glede
na svoje trenutno počutje in potrebe. Seveda bomo za to potrebovali
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Z GIBANJEM DO ZDRAVJA
Tomaž Reisp
Naši varovanci so osebe, katere imajo
že po vrsti bolezni določene težave
pri gibanju. Pa ne samo to, tudi samo
stanje osebe z motnjami v duševnem
razvoju ima svoje specifične težave.
Predvsem je to slaba prekrvavitev,
problemi s pritiskom, nabiranjem
maščobe in podobnimi stvarmi.
Da pa se temu izognejo je potrebno
čimveč gibanja in sicer v smislu aerobične vadbe ali pa kot gibanje s hojo,
tekom, kolesarjenjem, jahanjem, pla-

se premalo gibajo. Vsako zmanjševanje gibanja je posledično vzrok za
počasnejše delovanje možganov, tiste mišične skupine ki so nekaj dni
počivale se enostavno skrčijo in tako
postane telo togo in morda čez nekaj
dni celo boleče.

Zato je potrebno pri naših varovancih
poskrbeti za čim več gibanja v naravi.
Lahko je samo hoja in sicer tako da
nekaj minut hodimo hitro, nato pa
nekaj minut počasi in ob tem globlje
vdihujemo in temeljiteje izdihujemo
zrak. Tako dobi telo veliko kisika ki se
manifestira v mišicah in kar je najvažnejše v možganih in v krvnem obtoku.

vanjem. Vsako gibanje je dobro za
boljšo cirkulacijo krvi v telesu in sicer
se prehranjujejo mišice. Kri jim dovaja hrano in kisik, kar je nujno potrebno za razvoj in obstoj celične strukture. Mišice v telesu so navajene tako,
da se uporabljajo vsak dan v čim večji
možni meri. Tako se razvijajo in sčasoma omogočajo normalno gibanje.
Kadar gibamo, tudi možgani pospešeno delujejo in se razvijajo. Tako se
ohranja kondicija za normalni vsak
dan.
Problem pri naših varovancih je ta, da
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Ob taki aerobni hoji se poveča delovanje limfnega sistema in vzporedno
s tem se poveča tudi imunska odpornost.

Zato apeliram na starše in skrbnike,
da posvetimo našim varovancem veliko časa za proste aktivnosti in druženja, ker bomo tako dobili zdravega in
razpoloženega varovanca, ki nam bo
v veselje obenem pa se bomo tudi mi
naužili več gibanja.

Ni potrebno, da varovanca prisilimo k
naprezanju z raznimi športnimi aktivnostmi, ki včasih tudi niso strokovno
vodene. Dovolj je, da se starši malo
potrudimo in odpeljemo varovance v

naravo. Zato je izredno dobra poteza
SOŽITJA, da omogoča plavanje v
bazenu, vendar opažamo, da se tega
plavanja ob sobotah udeležujemo
samo eni in isti starši s svojimi varovanci. Pri plavanju se močno razvija
gibalni aparat, poveča se ravnotežje,
olajša se sklepna gibljivost in seveda
se sprosti tudi obtok, saj smo kar
nekajkrat lažji v vodi kot na suhem.
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UTRINKI IZ JUTRANJEGA VARSTVA
Mirjana Šubic
Novo jutro, nov dan. Še par minut
manjka do pol šestih, jaz pa že odklepam šolska vrata. V objemu teme in
tišine se mi misli sestavljajo v mozaik
včerajšnjega dne. Kaj smo počeli,
čemu smo se smejali, o čem smo klepetali, pa nihče ni manjkal…
Kaj mi bo prinesel pa današnji dan?
Kdo bo danes prišel prvi? Kateremu
staršu se bo najbolj mudilo v službo?
Kateri otrok bo najprej zlezel iz tople
postelje? Prižgem luč v razredu, vklopim radio, prestavim še kakšen stol z
mize in že me pozdravi prvi s svojim
glasnim »DOBRO JUTRO« iz garderobe. Bunda, čevlji – pa kaj še, to lahko
počaka! Najprej glavne novice: Včeraj
smo šli pa s starši v kino! Poglej,
mucek me je opraskal! Gledal sem
oddajo o vulkanih, a si jo tudi ti?
Čakaj, ti pokažem kaj imam danes v
torbi!... Vedno znova teme za pogovore, ki jih nadaljujeva v razredu.

jih je mamica zjutraj dala v torbo.
Ostane nam še malo časa in odločamo se ali se bomo igrali z avtomobilčki, brali knjige, se šli kakšno igrico ali
pa kaj ustvarjali.
Ob pol sedmih pa nas spet zmoti zvo-

nec. S kombijem iz Medvod jih je prišlo pet. Tudi tokrat ni nič drugače: Mi
smo pa ploščice v avto naložil! Jaz
sem pa z atijem veje žagal! A bo prišel Miklavž? Glej, papir sem prinesel!
Policaje smo vidli!... Ja, še šofer mora
malo počakati, da pride na vrsto in
lahko izmenjava par besed! Prav
kmalu je pred šolo tudi drugi in nato
še tretji kombi. Vedno ista zgodba v
garderobi. Zdaj nas je že poln razred.
Vsi smo. Lepo, nihče ne manjka!
Kadar koga ni, nas skrbi zanj in vsako
zvonjenje telefona nas navda z upanjem, da nam bodo sporočili, da je
morda samo zaspal in pride malo
kasneje. Kaj bomo počeli danes? V
Zvonec! Še nekdo je prišel v šolo. ponedeljek smo si imeli res veliko
Pocrkljamo se z mlekom in kosmiči, ki povedati, saj se dva dni nismo videli.
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Smo kar sedeli in klepetali, zato pa sledijo, a pogled mi uhaja na uro, ki
smo se naslednjega dne lotili barvan- me opominja, da bo treba pospraviti
ja bodic za naše ježke. Nekateri so razred. Opazujem jih, kako vsak s svojo torbo na rami odhajajo v razrede.
Trije na desno, dva na levo, trije gredo v zgornje nadstropje, nekaj se jih
odpravi naravnost po hodniku – k
pouku. Tako nekako se razprši naša
družinica iz jutranjega varstva.

izdelovali pisane jesenske liste. Včeraj
smo vzeli v roke lepilo in časopisni
papir. To bodo pa jurčki in mušnice.
Seveda nam je ostalo še malo časa in
lahko smo zgradili grad iz kock, sestavili sestavljanko, pa dirkali z avtomobilčki…Predlagam, da danes kakšno Jutri zjutraj bomo spet skupaj. Spet
zapojemo. Seveda, gremo se karaoke, bodo tu nove zgodbe, nove ideje in
saj imamo mikrofon od naše Sandre! novi zaspančki v očeh. In jutri je petek. In vsi vemo, da se v petek v jutranjem varstvu igramo!

Vrstijo se solo nastopi, dueti, celo
kvartet imamo danes! Vsi pojemo.
Tisti, ki ima malo treme nastopa v
duetu, kdor ne zna vsega besedila
»poprime« pri refrenu v kvartetu,
nekateri pa prav uživajo, ko so čisto
sami z mikrofonom v roki. Aplavzi si
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UTRIP ŠKOFJELOŠKE ENOTE VDC KRANJ
Andreja Vršič, vodja enote Škofja Loka VDC Kranj
Ob koncu maja 2007 se je škofjeloška zvezi s spremembo prostora opažaenota dnevnega varstva VDC Kranj mo prilagodljivost varovancev, nad
preselila iz starološkega gradu v del- katero smo pozitivno presenečeni.
no adaptirano Srednjo šolo za slepo
in slabovidno mladino. Naselili smo
se v pritličju stavbe, kjer smo imeli na
razpolago štiri delavnice. Prostorski
pogoji so bili za izvajanje storitve
neprimerno boljši kot prej v gradu.
Čakala nas je še druga faza adaptacije, obsežen poseg na celotnem objektu, ki pa se je začela septembra letos.
Za čas adaptacije smo se z dnevnim
varstvom začasno preselili v telovadnico šole.
Ker vemo, da je trenutna situacija
Prostorski pogoji seveda niso najbolj- zgolj začasna, se ne pritožujemo in se
ši, ampak smo prostor kar najbolje nam bivanje v telovadnici ne zdi tako
prilagodili našim potrebam. Iz velike- nevzdržno. Poleg slabosti je v trenutga prostora smo s pregradami ustva- ni namestitvi tudi nekaj prednosti.
rili več manjših kotičkov. Uspeli smo Varovancem je telovadnica bolj všeč
ustvariti varovancem prijazno okolje, kot grad, kjer so bili dolga leta v slabkjer je omogočeno varno in kakovost- ših pogojih. Radi imajo bližino in druno izvajanje vseh oblik zaposlitve in ženje. Ob intenzivnejših stikih se učitudi nekaterih dodatnih aktivnosti. V mo tolerantnosti, prepoznavanja razpoloženja drugih in upoštevanje le
tega.
Podoben projekt nas čaka prihodnje
leto, ko se bomo preselili nazaj v glavno stavbo, do takrat pa se skupaj
veselimo novih prostorov.
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IZ ŽIVLJENJA NAŠIH ČLANOV - V BESEDI...
VIKEND SEMINAR 2008 - DEBELI RTIČ
Martina Stržinar in mama Marija
Lepega sončnega dneva smo se odpeljali proti morju Debelega Rtiča. Prispeli smo ob 18.30 uri pokazali naše
dokumente in se nastanili v sobe
kmalu šli na večerjo po večerji so
nekateri gledali odajo Na zdravje,
drugi pa smo ostali pri spremljevalcih. Najprej smo tekmovali v igri, kjer
smo metali žogico, kdor je vrgel najdlje je bil zmagovalec. Nato smo šli na
dolgi prehod, ko smo se vrnili smo si
privoščili pijačo po naši želji počakali
smo na starše.
Skupaj s starši smo šli na kozilo nato
smo si nekateri privoščili počitek drugi pa so šli v bazen tretji pa na sprehod ob vinski trti in grozdju.
Zvečer je bila zabava s plesom, največ

sem letos plesala z Polono Kalan.
V nedeljo zjutraj je bil zadnji dan privoščili kavo. Marko Mohorič je starše
popeljal na drugo predavanje predaval je Tomaž Reisp tudi telovadili so.
Popoldan smo se odpeljali domov z
doživetji.

PRENOVA BIVŠE ŠOLE SLEPIH IN SLABOVIDNIH
Tomaž Demšar
Sedaj je šola enota VDC v Škofji Loki. Selili smo se pred dopustom julija začasno v telovadnico. Pomagal sem tako: nosil sem mize, spucal sem prah na garderobnih omarah, iz naše delavnice sem odnesel svoje stvari.
Preden smo se selili smo dali določene stvari na odpad (staro omaro iz tavelike delavnice v gradu). Mislim, da bomo zdržali v telovadnici eno leto. Po eni
strani pa je zanimivo, zato ker smo skupaj tako na kupu. Če tako pogledaš, je
tako še bolje kot prej. Nič nimam proti, če se kaj zavleče pri prenovi. Še boljše
se bo seliti še enkrat nazaj v nove prostore.
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OBISK V VDC TONČKE HOČEVAR
Jana Tavčar
Z Andrejo in Barbaro smo šli v Ljubljano v VDC Tončke Hočevar. Ob pol devetih smo pojedli malico, umili zobe in se podali na pot. Peljala nas je Barbara.
Najprej so nas lepo sprejeli in nas popeljali po vsej enoti. Ogledali smo si celo
enoto. Najbolj mi je bilo všeč v lesni delavnici in voščilnice. V lesni delavnici
izdelujejo lestve, pručke in ščipalke za perilo. Tudi v drugih delavnicah mi je
bilo všeč. Še nikoli nisem vedela, kako izdelujejo vrečke za zdravila in škornje,
ki jih uporabljajo pri operacijah. Ob zaključku smo jih povabili, da nas bi obiskali, ko bomo imeli tudi mi svojo enoto. Kar hudo nam je bilo, ko smo morali
oditi. Šli smo spet proti Škofji Loki, imeli smo se lepo, četudi je malo padal
dež. Želim si še veliko takih ogledov delavnic, saj smo se res čudovito imeli in
se veliko naučili.

SOBOTA
Žana Justin
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KEGLJANJE
Branko Mislej
Imeli smo turnir v kegljanju.
Podrl sem osemnajst kegljev.
Prišli so tudi varovanci iz enote Mav- Zmagale so ženske.
rica.

Na turnirju sem tudi jaz kegljal. Kugla
na vrvici se potisne, da prileti v keglje
od zadaj.

V ŠPANIJI
Petra Marenk
IGRALI SMO HOKEJ V DVORANI. LETELI SMO Z
AVIJONOM. SPALI SMO V HOTELU, ŠLI SMO V
MESTO.
ŠLI SMO V ŠOLO, KUHALI SMO SLADICO IN
DELALI SMO ZAPESTNICO.
ŠLI SMO NA IZLET, NA MORJE. OGLETALI SMO
DINOZAVRE, ŠLI SMO V TRGOVINO KUPILI
SMO TUDI MAJCO IN ČOKOLADNI PIŠKOTI IN
SRČKI, ŠLI SMO ŠPELA PETRA DAVID MATIJA
UČITELJICE PA ANDREJA RIHTERŠIČ MLADENOVIČ PETRA VOVK AMBROŽ HALENA
ZUPANČIČ.
ŠLI SMO V GOSTILNO IZ MORSKIH JEDI. JEDLI
SMO RAKCI, RIBJO JUHO
OGLEDALI SMO PRESTAVO, PELI SO POLSKE
POSADILI SMO ČESNJO, SAMI.
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KAKO MI JE VŠEČ V TELOVADNICI?
Vida Mohorič
Meni je v telovadnici všeč, ker nam bodo prenovili delavnice. Všeč mi je ker
smo skupaj, ker se več vidimo.

BIL SEM NA MORJU
Dušan Štiglic
Šli smo konec avgusta. Peljali smo se
po avtocesti. Pot je bila zelo dolga. Šli
smo v Kraljevico.
Nasproti je bil otok Krk, bili smo blizu
mosta. Vsak dan sem plaval, voda se
mi je zdela mrzla. Vsak popoldan smo
šli na kavico.
Bilo mi je zelo všeč, šel bom tudi drugo leto.

BILI SMO NA BLEDU
Uroš Bernik
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V VRTCU
Primož Štibelj
V vrtcu smo imeli delavnico oblikovanja gline.
Delali smo pujse, ptičke, krožnike.
Učil sem otroke delati iz gline. Bili so
zelo veseli.
Naučili so se bolj malo, rabijo še
nekaj vaje.
Ko so se izdelki posušili, so jih prinesli
k nam v peč.

PISMA VRSTNIKOM IZ LJUTOMERA
6. in 8. razred: Jan, Jaka, Valerija in Špela
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PESMI
Jana Tavčar
NEPOPISAN LIST
Na mizi list leži,
ki še popisan ni,
ne vem napisat kaj,
bi spomine vrnil bi nazaj.
Naj ostane še naprej,
nepopisan kot doslej,
me srce po svetu vleče,
a tam jaz ne bi našla sreče.
Sem pomislila tako,
da ostala bom doma,
in na stare dni,
staršema pomagala.
Življenje vodi le dve poti,
nesreča vedno se pokaže mi,
ker pa sreča moja je doma,
me očka, mamica počakata

NOVA TELOVADNICA
Tilen Matijevič
Naša šola dobi telovadnico. Telovadnica ima tuše orodja. Učenci se veselijo
nove telovadnice.
Telovadnica je lepa, v njej je veliko prostora.
Danes smo igrali hokej na parketu .Rad telovadim, všeč mi je, kadar z nami
telovadi Damjanov razred. Najrajši mečem na koš.
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IZ ŽIVLJENJA NAŠIH ČLANOV - … IN SLIKI
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PRAZNOVALI SMO 40. LETNICO DRUŠTVA
Polona Kalan
Društvo Sožitje Škofja Loka v letu
2008 praznuje 40–letnico delovanja.
Ob tej priložnosti so potekale različne
dejavnosti.

staršem, zavodom, ki tako ali drugače
sodelujejo z nami oz. imajo v obravnavi otroke in odrasle s posebnimi
potrebami, nekaj izvodov pa je namenjenih tudi v promocijske in arhivske
V galeriji Ivana Groharja smo s pomo- namene.
čjo osnovne šole Jela Janežiča, VDC
enota Škofja Loka, Vrtca Škofja Loka Ob praznovanju smo pripravili tudi
in Kluba staršev društva SOŽITJE prip- slavnostno prireditev, ki je bila
ravili tedensko razstavo na kateri so 11.4.2008 v osnovni šoli Škofja Loka –
sodelovali s svojimi izdelki vsi našteti Mesto z nastopajočimi iz razvojnega
ter zunanji člani društva.
vrtca, osnovne šole Jela Janežiča in
Varstveno delovnega centra Kranj,
enota Škofja Loka. Povabili smo vse
člane društva, donatorje, sponzorje,
predstavnike občin in Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve ter
poslance v DZ.

Izdali smo publikacijo, v kateri se je
društvo predstavilo tudi v pisni obliki.
Publikacija je bila izdana v 600 izvodih, namenjena pa je širši javnosti,
38

Ob našem praznovanju smo podelili Po prireditvi smo pripravili pogostitev
tudi 27 priznanj in pohval ustanovnim za nastopajoče in udeležence.
članom društva in najzaslužnejšim
posameznikom v 40 letih delovanja.
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UREDILI SMO STANOVANJE TRATNIKOVIH
Filip Mohorič
Društvo SOŽITJE opravlja obiske družin naših članov skozi ves čas svojega
40 letnega delovanja. Ugotavljamo,
da je to koristna oblika povezave
organov društva in posameznih družin. Sestava odbora za obiske na
domu je sestavljena iz treh članov.
Običajno je v njem tudi zdravnica ali
socialna delavka. Odbor vse obiske
opravlja brezplačno, za prevoze pa
uporablja kombi SOŽITJA.

nje ljudi. Popolnoma dotrajani kurilni
napravi (kiperbuš in peč) pa sta grozili, da se bo vžgala hiša in ogrozila tudi
sosede, ki so v neposredni bližini.
V takem stanju hiše smo se v letu
2008 na SOŽITJU odločili, da moramo
izvesti večjo adaptacijo. Največja
pomanjkljivost so bili sanitarni prostori, brez kopalnice.
Dogovorili smo se s Centrom za socialno delo Škofja Loka, pristopilo je
tudi območno združenje Rdečega križa Škofja Loka, občina Žiri in Rdeči
križ Žiri.

V domovih se lažje pogovorimo, če je
potrebna pomoč, tako v nasvetih,
denarni pomoči, kakor tudi v potrebni pomoči urejanja bivalnih prostorov
ali opreme.
Tako smo pri svojih obiskih skozi
desetletje spremljali vedno slabše
bivalne razmere Tratnikovih v Žireh.
Skupaj s Centrom za socialno delo
Škofja Loka in občino Žiri smo ugotavljali, kako je tako stanje sploh možno
izboljšati. Najbolje bi bilo hišo podreti.

Po različnih idejah, kako adaptacijo
izpeljati, smo se odločili za Knauf plošče s kovinsko konstrukcijo. Za tako
grdo delo smo težko dobili izvajalce.
Uspelo nam je šele v četrtem poizkusu. Delo je prevzel g. Roman Šuštar,
s.p. iz Drage pri Škofji Loki. Elektro
inštalacije je prevzel g. Petar Jozič,

Ob različnih akcijah Krajevne skupnosti in občine Žiri so nekaj postorili
tudi Tratnikovim. Tako so skupno
uredili kanalizacijo, pozidali dimnik,
vzhodno stran ostrešja so prekrili z
novo opeko. Notranjost hiše pa je
postaja vedno manj primerna za biva40

s.p. iz Škofje Loke, vodno inštalacijo
g. Andrejc Starman iz Žirov, keramičarska dela podjetje Obrtnik iz Škofje
Loke, pode in pleskanje g. Vojc Laznik
iz Žirov.

nici. Ta dela je prevzel prostovoljec,
g. Andrejc Starman.
Opravljena je montaža sanitarne
keramike za uporabo.
S keramiko je obložena kopalnica ter
talna obloga v kopalnici, hodniku do
Koordinacijo vseh obrtniških del je vhodnih vrat. Keramika je položena
brezplačno prevzel g. Filip Mohorič, tudi v kuhinji.
član SOŽITJA.
Za širšo akcijo zbiranja denarja smo
povabili ga. Danico Žlebir, novinarko
Gorenjskega glasa, da hišo obišče, jo
poslika in akcijo objavi v Gorenjske
glasu in Ločanki. Za to se je zadolžila
ga. Marjeta Žagar, sekretarka RK Škofja Loka.
Končno so se pričela dela v ponedeljek, 22. septembra 2008.
Menjava vhodnih vrat: g. Mohorič je
preskrbel še dobro ohranjena vhodna
vrata. Prostovoljec Simon, poslan od
RK Škofja Loka je podrl stara vrata in
zid, da je zidar iz podjetja Tehnik ta
vrata strokovno vzidal.
Položitev toplih podov v dnevni sobi,
zgornji sobi in kuhinji. Prav tako je g.
Zalaznik prevzel tudi dodatno pleskanje zaščitnega sloja zidu v dnevni
sobi, kuhinji in hodniku.

Do vselitve so bila opravljena naslednja dela:
Montaža knauf plošč in izravnava
podov v dnevni sobi, kuhinji, kopalnici, hodniku in v zgornji sobi.
Izvršena je bila menjava novih oken
(7 kosov).
Montaža sobnih vrat (4 kosi).
Izdelava in montaža okenskih polic.
V sklopu del g. Šuštarja so bila izvedena tudi pleskarska dela, ki so bila
opravljena v zgoraj opisanih prostorih.
Napeljava nove električne inštalacije,
ker je bila stara popolnoma dotrajana.
Montirana je nova razdelilna omarica.
Montirana je vodna inštalacija, vključno z novimi odtoki v kuhinji in kopal41

Družina Mohorič iz Škofje Loke pa
Do 15. novembra 2008, torej v sed- posteljnino in kuhinjski pribor.
mih tednih, smo opravili vsa potrebna dela, vključno s postavitvijo pohiš- Vsa zgoraj našteta oprema je montitva. S tem so zaključena najnujnejša rana v adaptirane prostore. Manjka
dela in možnost kulturnega in varne- pa še:
ga bivanja, kar sta stanovalca tudi manjša omara za hodnik, predsobna
lepo sprejela.
omara za garderobo in omara za
zgornjo sobo s klubsko mizico. Za
Pred morebitnim nadaljevanjem morebitne dodatne informacije lahko
adaptacije, je potrebno poplačati vse pokličete g. Filipa Mohoriča na teleračune do sedaj opravljenih del. Neu- fon 031/564-645.
rejeno ostane še stopnišče z zgornjo
vežo, vključno z novimi stopnicami.
Če ste pripravljeni pomagati z denarnimi sredstvi, lahko to storite tako,
Vsa oprema prostorov je zbrana brez- da nakažete prispevek na Območna
plačno:
organizacija Rdečega križa Škofja
Loka, št. računa: 07000-0000187397
Rdeči križ Škofja Loka je dal keramič- (sklic 2008-11, namen: humanitarna
ne ploščice (18 paketov), tuš kabino pomoč Tratnik)
90 x 90, umivalnik in kotliček za WC
Družina Kalan iz Škofje Loke tridelno ali
omaro, posteljo s posteljnino, komodo in psiho.
Medobčinsko društvo SOŽITJE Škofja
Franc Novak iz Gorenje vasi je podaril Loka, št. računa: 0700-0000-0092kuhinjsko pohištvo, štedilnik, pomi- 240 (s pripisom: za Tratnikove)
valno korito.
Družina Božič iz Hotovlje je poklonila
pralni stroj in hladilnik.
Družina Mohorič iz Železniki kiperbuš
štedilnik.
Družina Žagar iz Škofje Loke termoakumulacijsko peč 2 kW
Družina Podrekar iz Škofje Loke
kuhinjsko mizo
Darovalcem se najlepše zahvaljujeMizarstvo Pevno SMC je podarilo mo.
material po izbiri za police, vrata,
omare, pult, spone, vijake itd.
Upamo, da smo opravili potrebno in
Družina Zajc iz Žirov je darovala koristno delo v dobro sočloveku.
kuhinjska posoda
42

OBVESTILA
Uradne ure društva Sožitje Škofja
Loka so ob ponedeljkih in sredah od
9.00 do 12.00 ure.
Telefonska številka društva je: 0/5127-200, fax 04/51-27-201.

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 2009.
Vabljeni tudi tisti, ki se do sedaj plavanja niste udeleževali. Bazen je
obnovljen.

Uradni naziv društva je:
SOŽITJE, Društvo za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju Škofja
Loka,
Kapucinski trg 13, p.p. 41,
4220 Škofja Loka,
transakcijski račun:
0700-0000-0092-240 pri Gorenjski
banki
e-mail:
info@drustvo-sozitje-skofjaloka.si
spletna stran:
www.sozitjeskofjaloka.si
davčna številka:
26465175
matična številka:
5061156

Kot vsa leta do sedaj vas 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 17,50 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 Rebonja, tel. Zveze: 01/4364-336 od ponedeljka do četrtka, od
9 – 13 ure.

Telefonske številke ustanov, v katere
vozimo:
VDC Kranj
04/28-05-510
VDC Škofja Loka:
04/51-50-120,
začasna 031/454-882
Razvojni vrtec Šk. Loka: 04/51-22-462
OŠ Jela Janežiča:
04/50-61-400
SONČEK Kranj:
04/23-64-180
Zveza Sožitje Ljubljana: 01/43-69-750
Korak Kranj:
04/23-40-239

Vozniki in voznice prosijo, da v primeru bolezni ali druge morebitne odsotnosti otrok, sporočite to na telefone:
CIRIL:
041/738-209
MARJAN:
051/241-651
POLONA:
031/308-510
MIČO:
040/986-055
JANEZ:
041/706-906
SUZANA:
041/226-226
(na porodniškem dopustu do maja
2009)
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V LETU 2008 SO NAM Z DOBRODELNIMI PRISPEVKI IN
PROSTOVOLJNIM DELOM POMAGALI PRI IZVAJANJU
PROGRAMOV DRUŠTVA:
Občina Škofja Loka

Rihar Stanislava

Občina Gorenja vas – Poljane

Mizarstvo Pevno SMC

Občina Železniki

Trgoavto, servis Škofja Loka

Občina Žiri

VASCO, d.o.o.

Osnovna šola Jela Janežiča

Pavel Peklaj

VDC enota Škofja Loka

Janja Mohorič

Zdravstveni dom Škofja Loka

Ciril Hudovernik

Center za socialno delo Škofja Loka

Mičo Gajič

Agencija ČELIK, Zavarovalniško zastopanje

Marija Rajšek

Avtotehna VIS in Pišek

PGD Stara Loka

Stimacomp, d.o.o.

BIG BANG Kranj

Šturm Marjeta

Mesarija Štajbirt

Zveza Sožitje Slovenije

JERALA PROFIL, d.o.o.

Urh Franc, s.p.

PETROL Škofja Loka

Avtoservis Paulus

Tomaž Reisp

Freising, d.o.o.

Klub staršev SOŽITJE Škofja Loka

Trio ANABELA

TALON, d.o.o.

Peter Debeljak

SIBIT, d.o.o.

Društvo POLET Sveti duh

HVALEŽNI SMO VAM ZA POMOČ!
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