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UVODNIK
Marko Mohorič, predsednik društva Sožitje Škofja Loka
No pa ga imamo. Društveni prostor seveda. Izpolnili smo
cilj, ki smo si ga zadali skoraj na začetku tega mandata.
Vedeti moramo, da je za nami eden večjih projektov v
zgodovini društva tako po finančni kot tudi po
organizacijsko delovni plati. Bilo je opravljenih veliko
prostovoljnih delovnih ur. Menim, da nas je celoten projekt
od nakupa do celotne obnove zelo povezal. Na tem mestu
moram pohvaliti vse, ki ste na kakršnikoli način pomagali,
da imamo sedaj nove, lepe prostore za vse društvene
dejavnosti na enem mestu. Ugotavljam, da smo, ne glede
na nakup in obnovo prostorov izpeljali v tem letu tudi vse
ostale društvene dejavnosti.
Želim si, da bo nov društveni prostor dobro obiskan in da bo
dobil svojo dušo.
Vsem našim šoferjem in potnikom želim tudi v naslednjem
letu veliko srečno prevoženih kilometrov.
Hvala še enkrat najprej izvršnemu odboru za sklepčnost na
sestankih, vsem prostovoljcem na delovnih akcijah,
športnikom, članom kluba staršev, odbora za obiske na
domu (še posebej Anki, Filipu in Štefki), vsem
prostovoljcem za spremstvo na letovanjih in vsem, ki ste v
letošnjem letu sodelovali v vseh aktivnostih društva in
verjamete v skupno skrb za naše osebe
z motnjo v duševnem razvoju.
Vsem želim blagoslovljene božične
praznike, v novem letu 2012 pa obilo
sreče in osebnega zadovoljstva.
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DELO DRUŠTVA SOŽITJE V 2011
Marko Mohorič, izvršni in nadzorni odbor, predsednik društva Sožitje Škofja
Za nami je naporno in za društvo SOŽITJE Škofja Loka zelo uspešno
leto 2011
Izvršni in nadzorni odbor društva je imel 3 redne seje, 1 izredno, ter
eno korespondenčno sejo na katerih smo obravnavali tekočo
problematiko društva. Veliko časa pa smo v letošnjem letu namenili
nakupu in obnovi novih prostorov društva, ki so na lokaciji drugega
stolpiča poslovne stavbe (zraven Gorenjske banke na Kapucinskem
trgu 8).
PREVOZI
V društvu smo tudi letos nadaljevali s programom prevozov Od vrat do
vrat. V letu 2011 kadrovskih sprememb ni bilo tako da imamo tudi
letos zaposlene 3 delavce (prek javnih del) in 2 delavki (vključeni v
program Zavoda za zaposlovanje).
V letošnjem letu se je število
potnikov občutno povečalo in to
kar za 12 potnikov. V letu 2011
smo morali zaradi nove prometne
zakonodaje nabaviti za kombije
tudi TAHOGRAFE (merilci hitrosti
in časa voženj), kar je pomenilo
veliko finančno breme. Voznikom,
spremljevalcem
in
potnikom
želimo še naprej veliko srečno
prevoženih kilometrov.
PRIREDITVE
Odbor za prireditve je tudi letos pripravil piknik v Gorajtah katerega
je letos obiskalo veliko naših članov in to kar 150. Društvo je
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organiziralo vsakoletni vikend seminar v Thermani Laško na katerem
pa je bila letos udeležba zelo slaba (okrog 55
članov).
Na seminarju smo
tokrat imeli dve poučni
predavanji in sicer g. Tomaža Reispa o zdravem
načinu življenja in o bolečinah, ter pravnice ga
Vesne Rebronja o Aktivnih oblikah skrbi za OMDR in
starše. Gospa Vesna Rebronja nas je natančno
poučila o vseh predlaganih spremembah na področju
zakonodaje, ki se tičejo naših članov. Seznanjeni
smo bili predvsem o predvideni spremembi, da bi
prejemek
pod
št.10
NADOMESTILO
MDDSZ
(nadomestilo za invalidnost in prejemek pod št.04
Dodatek za pomoč in postrežbo bila socialni
prejemek, ki bi se moral vračati. Na tem mestu obveščamo vse naše
člane, da sta bila zaradi protesta invalidskih organizacij ta dva
prejemka izključena iz zakona, tako da prejemek pod št. 10
NADOMESTILO MDDSZ in prejemek pod št. 04 Dodatek za pomoč in
postrežbo nista vračljiva in tudi
ne padeta pod zakon o
dedovanju.
Obema
predavateljema smo z
veseljem prisluhnili.
Doživljajskega
tabora
vseživljenjskega učenja
v Špadičih na Hrvaškem
se je udeležilo 7 oseb in
dva
prostovoljca.
Organizirali smo tudi
vsakoletno
društveno
letovanje, letos v Izoli.
3 člani so obiskali
glasbeno delavnico na Rogli in dva člana sta se udeležila
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.
5

ŠPORT
Odbor za šport, ki deluje v okviru specialne olimpijade je organiziral
in se udeležil sledečih tekmovanj:
- januarja je potekal v Schwarzenbergu v Avstriji evropski turnir v
alpskem smučanju
- marca so se odpravili na Roglo, kjer so potekale zimske igre SOS
- aprila se je 12 naših tekmovalcev udeležilo plavalnega turnirja v
Ljubljani
- maja so se odvijale 18. regijske igre Gorenjske. Tokrat so bile v
Kamniku
- maja je 11 naših tekmovalcev
sodelovalo
na
atletskem
mitingu v Mariboru
-Svetovne igre SOS so letos
potekale v Atenah v Grčiji. Kot
tekmovalka, predstavnica SOS
Slovenije, je bila izbrana tudi
naša Monika Grgić, ki se je
uspešno uvrščala na predhodnih
atletskih turnirjih in državnih
igrah SOS. S podporo cele družine, je v Grčiji uspešno zastopala naše
društvo, saj je osvojila zlato medaljo v teku na 400 m in srebrno za
200 m. Čestitke tudi z naše strani
- avgusta je bila v Stožicah organizirala 1-urna mini košarkarska
vadba.
- novembra so se 4 naši tekmovalci udeležili tudi turnirja v namiznem
tenisu
Odbor je tudi letos organiziral vsakotedensko kopanje v Bazenu Škofja
Loka.
SKUPINA ZA OBISKE NA DOMU
Skupina za obiske na domu je v letu 2011 nadaljevala z obiski naših
članov na domu. V pogovorih z člani skupine še naprej ugotavljamo na
izreden pomen obiskov na domu saj društvo s tem ohranja osebne
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stike z vsemi člani tudi tistimi, ki niso vključeni v nobeno ustanovo
ali aktivnost društva
UREDNIŠKI ODBOR
Uredniški odbor za novo leto pripravlja Glasilo društva za leto 2011.
Glasilo bo dosegljivo tudi na internetni strani našega društva.
Vse člane obveščamo naj nas poiščejo na internetu www.sozitjeskofja.si, kjer redno poročamo o vseh naših aktivnostih.
GOSPODARSKI ODBOR
Gospodarski odbor je skrbel za gospodarjenje
in kadrovsko stanje. Pripravljal razpise, tako
za delavce kot tudi za finančna sredstva. V
letošnjem letu imel gospodarski odbor kar
veliko dela. Glavna tema na sestankih je
bila predvsem organizacija nakupa in obnova
novih prostorov društva v 1. nadstropju
poslovne stavbe nasproti avtobusne postaje
(zraven Gorenjske banke). V mesecu aprilu
je bil izveden najprej nakup in to prostora v
izmeri 124 m2. V poletnih mesecih smo nato
s prostovoljnim delom prostor pospravili in
ga temeljito očistili. V mesecu avgustu je
bila izvedena menjava vseh oken, nato
izdelava
predelnih
sten,
elektro
in
telekomunikacijskih inštalacij, oktobra je
bila izvedena izolacija vseh zunanjih
betonskih sten, začetka novembra pa še vgradnja klimatskih in
ogrevalnih naprav. Konec novembra so sledila vsa pleskarska dela in
izdelava stropa in PVC tal. Decembra pa je bila narejena pisarna,
garderoba in omare za potrebe Kluba staršev.
Pri obnovi je bilo opravljeno ogromno število prostovoljnih ur, zato se
vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali zahvaljujemo za pomoč.
Gospodarski odbor upa, da bodo novi prostori služili svojemu namenu
in da se boste v njem dobro počutili.
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Klub staršev bo po Novem letu deloval v novih prostorih društva in
sicer v 1. nadstropju poslovne stavbe nasproti avtobusne postaje
(zraven Gorenjske banke). Sestajajo se vsak drugi četrtek od 18.-20.
ure.

V mesecu decembru smo organizirali še vsakoletno novoletno
obdaritev vseh naših članov.
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PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA 2012

Marko Mohorič, izvršni odbor, predsednik društva Sožitje Škofja Loka
1. Programi ohranjanja zdravja

društvu in sicer v obliki:
Obiskov na domovih
Društveni vikend seminar
Nudenje
denarne
pomoči
Različna letovanja in udeležbe
članom z OMDR
na VŽU
Občasni obiski teh oseb v
Izleti
zavodih

2. Izobraževanje članov oseb s Iskali
bomo
tudi
pomoči
posebnimi potrebami
strokovnih
delavcev
sociale,
zdravstva, občin, naše Zveze
Poudarek bomo dajali predvsem:
Sožitja in drugih, za katere se
Začetnim
in nadaljevalnim pokažejo potrebe.
seminarjem za mlade in
ostale družine z OMDR
4. Šport in rekreacija
Izobraževanju oseb z OMDR
brez
staršev v obliko Šport in rekreacijo bomo gojili
taborov
in tudi v letu 2012. Pri društvu
deluje odbor, ki skrbi za
treninge, tekmovanja in za
rekreacijo. Nadaljevali bomo tudi
s pohodništvo s skupino, ki smo jo
organizirali v letu 2012.
Predvidevamo, da se bomo
udeležili večine tekmovanj, ki jih
organizirajo društva SOŽITJE po
Sloveniji in Specialna olimpiada
Slovenije.
5. Kulturno zabavni program
samozagovorništva
Teden vseživljenjskega učenja

V letu 2012 bomo organizirali
vsakoletni
piknik
v
naravi
3. Delo z odraslimi OMDR, popestren
z
družabnimi
predvsem
tistimi,
ki
niso tekmovalnimi igrami, novoletno
vključeni
prireditev s kulturnim programom
v institucionalno varstvo
in obdaritvijo oseb z motnjami v
duševnem razvoju in dobrodelni
Delo poteka po programu skupin v koncert.
9

6. Informativna dejavnost

8. Delovanje društva

Vsako leto se trudimo, da svoje
članstvo, občine, sponzorje o
svojem delu čim bolje obveščamo.
Za to skrbi uredniški odbor.
Sodelujemo s članki v Gorenjskem
Glasu, v Utripu ter na radiu Sora.
Predstavljamo se tudi na spletni
strani društva:
www.sozitje-skofjaloka.si

Pri delovanju društva nastajajo
različni stroški kot so: telefon,
pošta,
internet,
papir,
ogrevanje,
elektrika,
vzdrževanje
računalnikov,
kopirnega
stroja,
čiščenje
zunanjih
skupnih
prostorov,
varovanje objekta.
9. Klub staršev – delovanje
skupine
Klub staršev deluje v novih
prostorih društva, Kapucinski trg
8. 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.

Med letom pošiljamo članstvu
razna obvestila, zloženke društva,
Zveze Sožitje. V decembru bomo
izdali društveno Glasilo, v katerem
predstavimo dela minulega dela.

10. Folklorna skupina društva.
Folklorna skupina je začela
delovati v septembru 2011 in bo
z vajami in različnimi nastopi
nadaljevala tudi v letu 2012.

7. Strokovni ogledi ustanov in
pogojev dela v sorodnih društvih
11. Prevozi
in zavodih
Za izmenjavo izkušenj in strokovno S prevozi bomo nadaljevali tudi v
usposabljanje so potrebni ogledi in letu 2012 v nezmanjšanem
srečanja s strokovnimi delavci obsegu.
raznih ustanov. V letu 2012 bomo
nadaljevali s temi srečanji.
10

MISLI O ZAKONU IN DRUŽINI
Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je
nesrečna na svoj način.
(L. N. Tolstoj)
"Kdo je srečen v zakonu? Srečni so tisti, ki imajo tako malo domišljije,
da si ne morejo zamisliti ničesar boljšega od zakona in tisti, ki so tako
pametni, da imajo raje mirno suženjstvo, kot pa brezupen upor."
(Henry Louis Mencken)
"Če sta dva vedno enakega mnenja, potem je eden od njiju odveč."
(Winston Churchill)
"Najbolj pogost razlog za ločitev je zakon!"
(Grafit)
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ČASOVNI PLAN DRUŠTVA ZA 2012
Marko Mohorič, izvršni odbor, predsednik društva Sožitje Škofja Loka
JANUAR:

prevozi
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do
12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18. uri, v
novih prostorih društva, Kapucinski trg 8)
plavanje ob sobotah v CCS od 9. 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 CCS od 9. do 12. ure
srečanja folklore skupine 2 x mesečno
zaključni račun
razpisi letovanj in VŽU za leto 2012

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 CCS od 9. 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 CCS od 9. do 12. ure (zaključek
zadnjo soboto)
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
obiski na domovih
sestanek IO in NO
Pohodništvo
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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
teden vseživljenjskega učenja
Pohodništvo

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
piknik društva Sožitje
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 in voznic – delno
prevozi (druga polovica meseca)
uradne ure (od sredine avgusta dalje od 9. do 12. ure)
sestanek s starši vozačev (konec meseca)
letovanja družin preko Zveze Sožitje
letovanje v organizaciji društva SOŽITJE Škofja Loka
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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
vikend seminar 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 CSS (od konca meseca ob sobotah od 9. do 12.
ure)
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 CSS od 9. do 12. ure
sestanek IO in NO
obiski na domu (prva polovica meseca)
Pohodništvo
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 CSS od 9. do 12. ure
novoletna prireditev z obdaritvijo Božička
novoletna voščila
izdaja društvenega Glasila
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PREVOZI SOŽITJA V LETU 2011
Gospodarski odbor
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 poškodbah glave – Korak v
Kranju.
Število potnikov se je s pričetkom
šolskega
leta
2011/2012
iz
prejšnjih 65 potnikov povečalo na
77 dnevno. Dobili smo več novih
potnikov
za
razvojni
vrtec,
osnovno šolo Jela Janežiča in
osnovno šolo Bukovščica. Uvedli
smo dodatno vožnjo iz Gorenja
vasi in nazaj za uporabnike VDC
Kranj enota Škofja Loka iz Žirov.
Vseh pet kombijev je polno
zasedenih na 9 vožnjah dopoldne
in 8 vožnjah popoldne.

Na prošnjo VDC Kranj smo tudi v
letu
2011
odstopali
naš
najstarejši kombi v dopoldanskem
in popoldanskem času njihovi
enoti v Škofji Loki za potrebe
delavnic in bivalne skupnosti.
Za izvajanje prevozov je bilo v
letu 2011 zaposlenih 5 oseb, tri
iz naslova javnih del. Za dve
osebi smo z Zavodom za
zaposlovanje
sklenili
pogodbo o zaposlitvi še za
1 leto.
V letu 2011 so vozili:
Polona M. Kalan – celo leto
Mičo Gajič – celo leto
Jaka Jemc – celo leto
Venceslav Podobnik – celo
leto
Suzana Kušar – celo leto
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Vsem naštetim v imenu društva,
potnikov in njihovih staršev ISKRENA
HVALA. Želimo jim še veliko
prevoženih kilometrov brez nesreč
in drugih problemov!

TAKE ŠOFERSKE—7
Polona M. Kalan
Manca: (še dobro ne vstopi v kombi, ko že pove): Dobro jutro, včeraj
mi je pa izpadel zob!
Polona: A mlečni?
Kaja (njena sestra): Ne, čajni. Ona ne pije mleka, samo čaj.
Anže si med vožnjo sezuje čevelj in ga vrže v prtljažnik.
Polona: Ni, kaj pa zdaj to ropota?
Anže: Motolka pota (motorka ropota).
Luka peljemo k babici, ne domov. Zavijemo iz običajne poti.
Tilen: Kam pa zdaj zavijamo?
Mali Anej veselo: Na avtocesto!!
Polona: Tine, kako je bilo na pustovanju na Ptuju?
Tine: Dobro. Samo zamuda je bila, smo morali kar dolgo čakati na
sprevod.
Polona: Koliko časa je pa potem trajal?
Tine: Dolgo. Vse do takrat, da ga ni bilo konec.
Venceslav pripelje Anžeta pred šolo brez čevljev, nogavic, jopice in
bluze.
Dvigne ga v naročje in ko gre mimo mene mi pravi: danes sem ga pa
pripeljal »rinfuzo« (v razsutem stanju).
16

Zbiramo prijave za plavalni miting.
Polona: Žiga, a ti ne boš šel na plavalno tekmovanje?
Žiga odkima: Ne, jaz pa ne. Ne znam dobro plavat.
Potem čez nekaj minut nadaljuje: Takole se dogovorimo: tudi jaz
grem na plavalno tekmovanje, a bom reševalec iz vode.
Polona: Anej, ali je letos Milena še vedno tvoja učiteljica?
Anej: Ne, letos je Petra.
Polona: In kakšna je Petra?
Anej: Petra je super! Fina, prijazna, velika, debela in okusna.
(op.p.: Petra je drobna in suha kot trlica)
Anže pride v kombi in reče: O, David!
David: A!
Anže njemu nazaj: A!
David: A!
in se začne na glas smejati, kot da je slišal najbolj smešen vic.
Pa spet Anže: A!
David odgovarja: A!
ter se zasmeji na ves glas. In tako v nedogled … dokler Davida
smejanje tako ne utrudi, da zaspi.

ŠPORT V LETU 2011
Barbara Tušek, predsednica odbora za šport
Ob
iztekajočem
letu,
ko
pregledujem aktivnosti odbora za
šport, se najbolj spomnim vseh
nasmejanih obrazov s kolajnami
okoli vratu, ter vseh športnih
dosežkov in preplavijo me res
dobri občutki, ker smo bili tako
aktivni.
Še posebej nas veseli, da naši
tekmovalci
tako
uspešno
zastopajo naše barve onkraj naših
meja. To pa je pogojeno z dobro
telesno
pripravljenostjo,
s
sodelovanjem na treningih in
podporo cele družine. Žal pa

lahko tekmovanja v tujini zaradi
velikega števila prijav okusijo le
redki.
Prihoda
domov
in
rezultatov se veselimo skupaj z
njimi.
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V letu 2011 smo se udeležili
naslednjih tekmovanj:
·
januarja
je
potekal
v
Schwarzenbergu v Avstriji
evropski turnir v alpskem
smučanju. Udeležila se ga je
naša
smučarka
Sandra
Možina, ki je sodelovala na
vseh predhodnih treningih in
nam prismučala prvo mesto;
·
marca smo se odpravili na
Roglo, kjer so potekale
zimske igre SOS. Sodelovalo
je 6 članov našega društva.
Pomerili so se v alpskem
smučanju, teku na smučeh in
krpljanju;
·
aprila se je 12 naših
tekmovalcev
udeležilo
plavalnega
turnirja
v
Ljubljani;
·
maja so se odvijale 18.
regijske
igre
Gorenjske.
Tokrat so bile v Kamniku.
Sodelovalo je kar 60 članov
našega društva. Lahko se
pohvalimo z zelo veliko
udeležbo, pobrali pa smo tudi
kopico medalj;

·

maja je 11 naših tekmovalcev
sodelovalo
na
atletskem
mitingu v Mariboru
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Pohvaliti je potrebno tudi OŠ Jela
Janežiča, ki je pri razvoju športa
zelo aktivna. Med drugim so
organizirali poletne igre, ki so se
jih udeležili tudi uporabniki VDC
Kranj, enota Škofja Loka, otroci
iz razvojnega vrtca Škofja Loka in
člani našega SOŽITJA, ki niso
vključeni v nobeno ustanovo. Za
zadnje smo preskrbeli tudi
prevoz.

SOS, saj so nas v goste povabili
košarkarji
najpopularnejše
košarkarske lige na svetu – NBA.
Štirje naši člani so se z njimi
preizkusili
v
košarkarskih
spretnostih.
Na septembrskem vsakoletnem
pikniku društva, smo pripravili

Svetovne igre SOS so
letos
potekale v Atenah v Grčiji. Kot
tekmovalka, predstavnica SOS
Slovenije, je bila izbrana tudi
naša Monika Grgić, ki se je
uspešno uvrščala na predhodnih
atletskih turnirjih in državnih
igrah SOS. S podporo cele
družine, je v Grčiji uspešno
zastopala naše društvo, saj je
osvojila zlato medaljo v teku na
400 m in srebrno za 200 m.

Iskrene čestitke!
Avgusta je bila v Stožicah
organizirala
1-urna
mini
košarkarska vadba. To je bila
edinstvena priložnost v zgodovini
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športno
družabne
udeležence piknika.

igre

za

Novembra so se 4 naši tekmovalci
udeležili tudi turnirja v namiznem
tenisu in se vrnili z dvema
srebrnima in dvema bronastima
medaljama.
ZA VSE LJUBITELJE PLAVANJA:
Konec oktobra smo zopet začeli s
plavanjem v bazenu Stara Loka.
Lahko se nam pridružite vsako
soboto od 9.0 do 12.00 ure. Ker
se je udeležba na plavanju lani
povečala, pridružili so se nam
tudi naši člani iz Bivalne
skupnosti, imamo dogovorjeno,
da le-ti prihajajo na plavanje
samo med 9.00 in 10.00 uro.
Menimo, da bo s tem bazen bolj
razbremenjen.

MONIKA GRGIČ V GRČIJI
Valentina Grgič, Monikina sestra
Letos so se svetovne atletske igre svojimi otroki. Hitro je šlo in
Specialne Olimpijade odvijale v morali smo se posloviti od Monike.
Grčiji. Bili smo zelo presenečeni,
da bo Monika tista ki nas bo
zastopala na njih. Zmeraj je rada
tekla, smučala, se igrala… ampak
nikoli nismo mislili, da bo prišla
tako daleč. Še bolj pa nas je
presenetila zmaga.

A ni bilo za dolgo, saj smo v
Grčijo tudi mi prišli po nekaj
dneh. Vsi smo prvič leteli z
letalom, zato nas je malo skrbelo.
Ko smo prišli so nas pozdravili
prostovoljci, ki so pomagali
družinam. Kupili smo zemljevid in
odšli na svojo pot.

No gremo na začetek.
Za tekmovanje v Grčiji smo izvedli
približno pred letom dni. Bili smo
zelo veseli a hkrati zaskrbljeni,
kako bo. Monika je trenirala in
trenirala in prišel je tisti dan. Jaz,
moja mami, ati, stric, teta,
bratranec, sestrična in seveda
Monika smo se odpravili na
letališče. Tam je že čakalo nekaj
družin, ki so ponosno stale z

Po nekaj dneh smo videli Moniko,
saj je ona z drugimi tekmovalci
najprej odšla na morje. Srečali
smo se na veliki otvoritvi.
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Nato se je začelo. Na stadionu,
kjer je Monika tekla, smo se po
domače rečeno, kar ustalili saj
smo bili tam vsak dan. Spremljali
smo naše tekmovalce pri teku,
plavanju, košarki itd. Najbolj nas
je seveda razveselila Monika, ki
je na 400m osvojila 1. mesto.

Prišel je tudi dan, ko je Monika
prišla domov. Seveda smo zanjo
naredili
pravo
veselico.
Na
letališču je čakalo veliko ljudi med
njimi tud naši. Čakali smo, in
čakali ampak vrata se niso hotela
odpreti. Nato se je
začelo
vriskanje. Naši tekmovalci so
vstopili v prostor. S sabo so imeli
zastavo Slovenije, ki so jo ponosno
nosili visoko dvignjeno v zrak.

Počitnice so se kmalu tudi
končale. Ko smo bili na letališču
smo izvedli še eno dobro novico, Nato je sledila še ˝fešta˝ v Škofji
da je Monika osvojila še 3. mesto Loki.
na 200m. Tudi tega smo se zelo
razveselili.

Zelo smo bili veseli, ker smo bili
del tega in upamo, da bo taka
priložnost spet prišla.
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TO JE ENA SAMA LJUBEZEN
(o Kristini, a tudi o njeni mamici Vesni in ostalih članih družine)

Polona M. Kalan
Malo po izdaji našega Glasila v letu 2010 sva se na parkirišču pred
šolo srečali s Kristinino mami Vesno. V naročju sem prenašala
zajeten kup svežih Glasil našega društva, vsa ponosna, da nam je
izdaja spet uspela.
Prijazno, kot vedno, sva se pozdravili, Vesna je glasilo prelistala in
rekla:
» Enkrat bi lahko bolj obširno pisali tudi o dosežkih težko prizadetih
oseb, ker imajo tudi oni svoje dosežke. «
Joj, kako me je stisnilo pri srcu, kako prav ima. Misel je legla v moj
spomin. Vsake toliko časa se je dvignila na površje in me spomnila na
to da obstaja, a Ideja je bila »na počitnicah«.
Nato smo z Vesno ob koncu šolskega leta
po spletu okoliščin spet sodelovali in
pred začetkom šolskega leta vsi vozniki
Sožitja tudi odšli pogledat, kje je
Kristina doma. Po zaviti a asfaltirani poti
navkreber smo prispeli do stanovanjske
hiše družine Kožuh. Ko sem stopila iz
kombija, se mi je zdelo, da bi si lepši
kraj za domovanje človek težko izbral.
Na obronku gozda, malo ravnine, nato pa
proti jugu prekrasen pogled na Poljansko
dolino v nižini in Polhograjsko hribovje
na nasprotni strani.
»Kako je lepo!« sem vzdihnila. Vesna pa:
»Kajne, ampak, ko me je moj mož še kot
fant prvič pripeljal na njegov dom, sem
si rekla: O ljubi bog, a je to na koncu sveta? Cesta je bila še
makadamska in še ta zelo slabo vzdrževana.«
Takrat me je preblisnilo: »To bi bila lahko rdeča nit mojega
intervjuja z Vesno!«
A dnevi so minevali, Ideja je bila nadvse aktivna, a kaj, ko jo je
pričela spodrivati Lenoba.
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In potem neke noči nisem mogla spati. Razmišljajoč o vsem
mogočem, so se mi porajala tudi vprašanja za intervju z Vesno.
Vstala sem, vzela pisalo v roke in vprašanja so se kar zlivala na papir.
Odgovori na moja vprašanja, kar nekaj smo jih črtali, so prijaznost
gospe Vesne in njenih, da so mi pustili vstopiti v njihov vsakdan in so
jih pripravljeni deliti z ostalimi bralci našega Glasila.
Za pogovor smo se zjutraj sestali v pisarni našega društva. Na večino
vprašanj je odgovarjala Vesna. Marko je v glavnem molčal,
prikimaval ali samo komentiral. Pri zahtevnih vprašanjih je Vesnina
roka vedno nehote segla do moževega stegna in ga pogladila. Kadar
je odgovarjala z rahlo solznimi očmi, je Marko, čeprav ni videl njenih
oči, stegnil roko in jo za trenutek prijel za ramo. Tako vesela sem
bila zanju: rada se imata in podpirata drug drugega. Polepšala sta mi
dan, ne, kar cel teden.
Čisto na začetku malo zgodovine: Kje sta se spoznala z možem in
koliko časa je preteklo, preden sta prvič prišla na Sv. Florjana nad
Zmincem?
Spoznala sva se pred več kot dvajsetimi leti, pri maši. Doma
sem bila na Tavčarjevi ulici v Škofji Loki. Preden me je
pripeljal pokazat k domačim, je preteklo kar pol leta. Poročila
sva se po treh letih. Zanosila sem stara 20 let.
Kako je potekala nosečnost, ali sta vedela, da pričakujeta dvojčke?
Seveda sva
vedela,
vendar
ne
prav
zgodaj. Nosečnost je
bila rizična, že od
samega začetka. Pri
petih mesecih so se
začele
močne
krvavitve in popadki.
V
Kranjski porodnišnici
so bili prepričani, da
bom splavila, a so se
me
po
mojem
odločnem prepričevanju le usmilili in me odpeljali z rešilcem v
Ljubljano. Tam so mi popadke in krvavitve ustavili, vendar sem
morala strogo ležati.
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Kako je potekal porod? Zapleti?
Kljub temu, da sem se strogo držala vseh navodil zdravnikov,
so se krvavitve nadaljevale, neko jutro, po dobrih 14 dneh sem
se zbudila v mlaki krvi. Takoj so me odpeljali na CTG, kjer eni
od dvojčic (Katji) niso več zaznali srčnega utripa, zato so me
takoj prepeljali v porodno sobo in mi naredili carski rez.
Deklici sta tehtali ena 1000 g in druga 900 g. Kristina je bila
večja. Za svoje tedne starosti sta bili zdravi, kljub temu, da
sta bili v inkubatorju, priključeni na razne aparature. Sami
nista bili sposobni dihati.
Kot pri vseh nedonošenčkih je tudi pri njiju prišlo do »dihalne
stiske« nekaj dni po porodu. Katja jo je uspešno prebrodila, pri
Kristini pa se je zapletlo. Takoj je morala na operacijo pljuč.
Operacijo so zdravniki izvedli kar v inkubatorju, kjer je
Kristina ležala. Skozi steklo sem opazovala cel postopek, kar
je bilo grozljivo.
Med operacijo je bilo zaradi
pljuč potrebno v inkubator
dovajati
povečano
količino
kisika, kar pa Kristinini nerazviti
možgani niso prenesli. Prišlo je
do
močnih
krvavitev
v
možganih, ki so ji pustile hude
posledice. Funkcionalno ji je
ostala
samo
še
tretjina
možganov.
Kaj so vam povedali zdravniki?
Po dobrih treh mesecih, ko smo
zapuščale porodnišnico, nas je
vodja oddelka dr. Babnik domov pospremil z besedami za
katere sem mu hvaležna še danes, ker mi je veliko pomenilo,
da poznam realno stanje in iz tega potem lahko izhajajo tudi
moja pričakovanja.
Rekel je: »Takole je: Kristina ne bo nikoli hodila, niti sama
sedela. Če bo sedala, bo to pravi čudež, da o samostojnem
hranjenju raje ne govorimo.«
Si predstavljate, kako mi je bilo, stari 21 let, na poti domov z
dvojčicama, prvima otrokoma, od katerih ima ena tako
prognozo!?
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Kako sta se z možem spopadla z vsakdanom, kako ste si organizirali
prve mesece?
Stanovali smo pri mojih starših, kar je bila prve mesece velika
prednost. Moja mami mi je bila v ogromno pomoč. (Kadar le
more, še vedno pride k nam in pomaga po svojih najboljših
močeh.) Na žalost mi ni bilo nikoli dano dojiti, ker pri tako
zgodnjem porodu mlečne žleze še niso bile v stanju proizvajati
mleka, čeprav sem se zelo trudila. Hranili smo ju po steklenički
pri čemer smo pri Kristini imeli strašne probleme, da je
uskladila dihanje in požiranje. Ko je požirala, ni dihala, ko je
dihala, ji je hrana zahajala v sapnik.
Z možem se že od vsega začetka nisva bremenila z vprašanjem,

zakaj imava takega otroka, ampak sva vso energijo usmerila v
skrb in nego deklic. Kristina je že od samega začetka veliko
jokala, ni spala, ne podnevi, ne ponoči, zato sva ločeno
dežurala večino noči. S Katjo je bilo veliko lažje, ker ni bila
tako slabovoljna.
Kako so potekala prva leta njunega življenja, ali sta bili vključeni v
vrtec?
Do četrtega leta sta bili doma. Vmes so se začeli tudi hudi
problemi z alergijami pri Katji. Alergična je bila na nešteto
sestavin v hrani in v njeni bivalni okolici. Najhujši problem je
povzročala alergija na jajca in na antibiotike. Otekalo ji je
celo telo, po vsem telesu je dobila izpuščaje. Velikokrat je bila
v bolnici, kar je še dodatno zapletalo vsakdanjo nego, ki jo je
potrebovala Kristina. Tudi takrat je bila moja mami glavni
pomočnik za kar sem ji neskončno hvaležna.
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Pri četrtem letu sva deklici dala v vrtec v Kranj, kjer je bil
ustrezen razvojni oddelek, primeren za Kristino, ki je dobila
vso potrebno obravnavo: logoped, delovni terapevt,
fizioterapevt …
Vzporedno z obravnavo v vrtcu, smo Kristino že od prvega leta
starosti
enkrat tedensko vozili na nevrofizioterapijo na
Pediatrično kliniko v Ljubljano. Imeli smo srečo, da smo
naleteli na nevrofizioterapevtko, ki ni ovinkarila in nam je
položila na srce, da kljub vsem aktivnostim pri Kristini ne bomo
vedno doživljali napredka, ampak bomo lahko zadovoljni, če bo
stanje ostalo takšno, kot je. V to morajo biti naperjene vse
naše aktivnosti.
Sprijazniti se s tem je bilo res hudo, mislim da najtežje. Kljub
ogromno vloženemu delu smo se morali sprijazniti s tem, da
napredka ne bo. Na isti način razmišljamo in delujemo še
danes. Še bolj se s tem potrjuje moje razmišljanje, da v
življenju nikoli ne smemo imeti previsokih ciljev, ker so
razočaranja potem prehuda. Če ostanemo realno na trdnih
tleh, pa se znamo veseliti vsakega majhnega napredka.
Kako je vse to doživljala sestra Katja?
Katja je bila že kot majhna zelo razumna, dojemljiva za
drugačnost svoje sestre. Do nje se je obnašala zelo zaščitniško,
nikoli ji ni bilo nerodno govoriti o njeni drugačnosti. Kdorkoli
jo je vprašal o
Kristini, mu je bila
pripravljena
razložiti, kako je z
njo, brez slabega
občutka,
da
pripoveduje nekaj,
kar se ne bi smelo
povedati.
Že
v
osnovi
šoli
je
napisala pesem, ki
jo je posvetila svoji
sestri. Pesem je bila objavljena v zbirki, ki jo je izdala osnovna
šola Mesto.
(Pesem si lahko tudi vi preberete v letošnjem Glasilu).
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Kako sedaj pri 19-ih letih poteka Kristinino življenje?
Pri Kristini ni nikoli ustaljenega ritma. Vedno prihaja do
situacij, ki te presenetijo. Z leti se njeni vzorci nepravilnih
gibov stopnjujejo. Zdravniki ne morejo najti primernega
zdravila ne za nespečnost (tri pomirjevala, po katerih bi
navaden človek spal 48 ur Kristini ne zadostujejo, da bi mirno
prespala nekaj ur), ne za spastičnost, ker nikoli ne vedo, kako
bo njen preostanek aktivnih možganov v določenem trenutku
odreagiral. Imeli smo tudi posvete s somnologi, a nikakor niso
našli rešitve, le dokončno se je potrdila diagnoza »kronična
nespečnost.«
Kakšna so jutra?
(Vesnin nebrzdan smeh)
Ob takšni diagnozi, je o bujenju težko govoriti. Budna je, še
preden vstanemo. Nato se prične postopek oblačenja,
hranjenja, nege. Zelo
težko se hrani ob šestih
zjutraj,
ker
ni
pripravljena jesti, vendar
mora nekaj zaužiti, saj
mora
vzeti
zdravila.
Jemanje
zdravil
je
velikokrat tragikomično
dejanje. Nemalokrat je
več hrane po meni in po
tleh
kot
v
njenem
želodcu. Ostanke hrane
pregledujemo
in
ugotavljamo,
koliko
tablet je pojedla, koliko
jih je na tleh, koliko jih je pristalo meni za vratom. Je pač zelo
vztrajna pri svojih odločitvah in ne popušča.
Najsrečnejša je, ko ji v nedeljo zvečer povem, da je naslednji
dan šola. To velikokrat pomeni, da potem celo noč od
navdušenja ne spi.
Če bi ji to povedali zjutraj, bi bila tako vznemirjena, da bi
imela ona in njena skupina v šoli pokvarjeno dopoldne.
Rada gre domov, a ko pridemo, ji moram zagotoviti, da bo
naslednji dan »če bo pridna in zdrava, Mirjana spet odklenila
šolo!«
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Kako komunicirate med sabo? (imam občutek, da vse razume, kar ji
poveš)
Kar nekaj let smo komunicirali neverbalno. Potem smo z veliko
truda in vaje prešli na delno verbalno komunikacijo. Kristina
ima par besed: ati = ati, ani = mami, atja = Katja in odgovora
»ja« in »ne«. Iz vsega tega izhaja pogovor. S temi besedami si
veliko povemo. Vse ostalo pa se sporazumemo neverbalno, z
gibi, mimiko.
Kako jo zabavate, vzpodbujate, kadar je slabe volje?
Potrpežljivost ni njena vrlina. Besede POČAKAJ ne prenese!!
Potrebno pa je vztrajati, ker razume, da ne more biti vse po
njeno. Ko je slabe volje, ji moramo pripovedovati smešne, za
marsikoga malo butaste in utrgane stvari. S tem ji
preusmerimo pozornost na pozitivne misli in reakcije.
Kako prepoznavate trenutke, ko ji
nekaj manjka, ko jo nekaj boli?
Njena reakcija je tako očitna,
da ne moreš spregledati. Če ti
ne pove z besedo, vse razbereš
v njenih očeh. Edini problem je,
ko je treba določiti točno
lokacijo bolečine.
Najhuje je, ker takrat ko je
bolna, ne more v šolo. To je
zanjo strašna kazen.
Kako vse to občuti in prenaša Katja,
njena sestra dvojčica?
Kot sem že rekla, je v družini
veliko
prilagajanja,
improvizacije, predvsem pa pri stvareh ne smeš preveč
komplicirati. Res je, da ima zunanji opazovalec občutek, da je
Kristina v naši družini središče vesolja, vendar smo vedno bili
pozorni na potrebe druge hčerke. Ker zaradi Kristinine
občutljivosti nismo mogli Katji nuditi določenih ugodnosti
(počitnice na morju, izleti v hribe…) smo veliko poudarka
namenili medsebojnim odnosom, pogovoru in temu, da nam je
kljub vsemu v družini lepo.
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Kaj si mislite, ko vam ljudje govorijo, da pretiravate glede Kristinine
nege, izkazane pozornosti?
Menim, da je vsa nega, ki jo Kristina dobi, nujno potrebna, da
ne bi prišlo do komplikacij. Vsaka nepozornost se ti vrne kot
bumerang. Narava njene bolezni to dobesedno zahteva. Npr.:
če Kristine ne crkljaš, je pestuješ, dvigaš, lahko zelo hitro
pride do ležalne pljučnice, ker so njena pljuča preobčutljiva in
hudo dovzetna za vse okužbe . Vse to je posledica pljučne
displazije, zaradi katere je imela tudi operacijo.
Meni je bilo vedno čudno, kako je tako »na debelo« oblečena, zakaj?
Kristino na splošno zelo hitro zebe.
V puberteti so ji hormoni v
kombinaciji z vsemi zdravili, ki jih
prejema začeli povzročati hudo
potenje. Ob vsakem razburjanju,
pozitivnem ali negativnem se
izredno močno poti. Če je malo
oblečena in se spoti, je že v
nevarnosti, da se prehladi. Zato jo
bolj oblečem, da do tega ne bi
prišlo.
Ogromno mi pomeni, da se glede
tega popolnoma strinjamo tudi z
osebjem v šoli, ker vem, da bodo za
Kristino poskrbeli tako, kot bi
naredila
sama.
Sodelovanje,
zaupanje in komunikacija med nami
je zame bistvenega pomena.
Ali bi koga v šoli še posebej omenila, pohvalila?
Povečini se vsi zaposleni v šoli Jela Janežiča trudijo za dobro
njihovih učencev, še posebej pa bi se ob tej priložnosti rada
zahvalila gospe Mirjani Šubic, s katero vsakodnevno skupaj
doživljava Kristinine padce in vzpone. Ko v Mirjaninih očeh
vidim zadovoljstvo ob tem, da jima je uspelo priti z dvigalom
do knjižnice, (kar je včasih pri Kristini čisto nemogoče) mi to
polepša dan. To so naši veliki dosežki, ki se jih skupaj
veselimo.
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Kristina je velika, težka. Kako to obvladate?
Nega je res zelo zahtevna glede na njeno nepokretnost in
spazme. Vendar kljub vsemu to ni naš najhujši problem.
Najhuje je, ker smo zaradi njene pljučne preobčutljivosti tako
omejeni, predvsem za gibanje v naravi.
Kako se hrani? Kaj ima rada in kaj ne mara?
Hranimo jo s pol pasirano
hrano. Pri hrani ni izbirčna,
le fižola res ne mara.
Najraje ima sadni obrok, od
vsega najraje pa ima kaki.
Zadnjič, ko sem ji že na poti
domov povedala, da imam
kaki zanjo in potem pozabila
nanj, me je po sadnem
obroku tako zaprepadeno
gledala,
da
sem
se
spraševala, kaj je narobe.
Končno se mi je posvetilo in
sem se spomnila ter rekla: »A
na kaki sva pozabili?« Kristina
pa olajšano na ves glas:
»Jaaa!«
Kako zaspi?
Diagnoza: kronična nespečnost pove vse!
Najbolj mučno je, ker se po uri in pol spanja tako prepoti, da
je popolnoma mokra in jo je potrebno preobleči. Ko Kristina
končno zadrema, nastavimo budilko in ko z možem ravno
najbolj sladko zaspiva, naju ura vrže pokonci. Nočni »šiht« se
začne. Vsako noč, brez izjeme. V nadaljevanju noči je zelo
pomembno obračanje.
Ali si kdaj privoščite počitnice, odhod od doma za več kot par ur?
Ne.
Kdaj ima mami Vesna mirno urico? Kako se sprosti, če sploh? Kako bi
opisala njen sanjski dan?
Dopoldne, ko je Kristina v šoli, mi ostane ogromno dela, ker
popoldne ob njej ne naredim nič. Če mi uspe vse hitro postoriti
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pa mi je najljubši sprehod z obema kužkoma, Bino in Furjo. Psi
so moja strast. Pasja družba me zelo pomirja. Na sprehodu z
njima se najbolj sprostim.
O mojem sanjskem dnevu sploh ne razmišljam. V dani situaciji
o sanjskem dnevu sploh nima smisla razmišljati. Raje ostajam
realist.
Pred kakšne ovire naletijo medsebojni odnosi dveh zakoncev, kadar
imata takega otroka?
Prav v takšnih situacijah ti postane kristalno jasno, kako
pristna je ljubezen in kako trden je partnerski odnos. Treba je
ogromno graditi na pogovoru. Prav zaradi nesposobnosti
prilagajanja gre ogromno parov, ki imajo tako hudo
prizadetega otroka, narazen.
Midva se zjutraj zavestno odločiva in živiva za ta dan, ker
vsako načrtovanje o odmaknjeni prihodnosti nima nobenega
smisla. Raje energijo porabiva za to, da vsaj kolikor toliko
kvalitetno preživimo dan, ki nam je bil podarjen.
Meni veliko pomeni vera, ker me navdaja z upanjem v to, da
mi tak otrok ni bil podarjen kar tako in ne po naključju. Mislim

si: Bog je že vedel, zakaj!!!
Mož Marko vedno deluje tako zadržano. Ali je tak tudi takrat, ko ste
sami?
Po naravi je bolj tihe sorte, saj velja, da se nasprotja privlačijo
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(Vesna je zelo zgovorna oseba). Vendar v naši družini štejejo
dejanja, ne zgolj besede. Marko je skromen, molčeč, a
delaven. Na njega se lahko vedno zanesem.
Kdaj in kako se Marko sprosti?
Tudi on je rad v naravi. Sprehod po
gozdu, mir in tišina mu vzbudi
pozitivne misli, da lahko vztraja
naprej.
Kaj vas pri Kristini vedno spravi v smeh?
To je njena obrazna mimika, mahanje
z
rokami in brcanje z nogami, ko pride v hišo kdorkoli, ki ga ima
rada. Takrat se ji res od srca nasmejimo.
S čim bi vašo družino lahko motivirali, pomagali, da bi se aktivneje
vključila v delovanje našega društva?
To ni v moči društva. Dejstvo je, da sem bila pred leti v
društvu zelo aktivna, narava Kristinine bolezni pa je taka, da
nas vse bolj zapira med štiri stene doma. Zavedam se tudi, da
bo vse slabše in bo še manj možnosti za naše aktivno
sodelovanje.
Hvala za pogovor (ki je trajal 3 ure). Bi še kaj dodala?
Vesna: Za konec bi rada še enkrat povedala misel, ki vodi mene in
moje najdražje:
ZADOVOLJEN SI TAKRAT, KO V MALENKOSTIH VIDIŠ VELIKE STVARI,
KI TI POLEPŠAJO DAN IN TE NAPOLNIJO Z ENERGIJO ZA ŽIVLJENJE.
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SESTRICA
Katja Kožuh
Noč, zakaj si mi tako pri srcu?
Zakaj sem pokonci, namesto da bi spala,
zakaj so misli moje ves čas na delu?
Ponoči, v tem mojem lastnem svetu tišine
sem sama s seboj zaposlena.
Molčim in gledam skozi okno,
kot da želela bi zvezde prešteti,
nekaj na nebu poiskati.
Nekaj mojega, kar bilo mi je vzeto,
da še sama nisem vedela kdaj.
Tam me čakajo njene misli, drugačno življenje moje sestrice.
Tam morda me tiho čaka njena duša,
duša, ki je vedno živela,
mi povedati želela marsikaj na svoj način,
a jaz je nisem razumela.
Z mano ni bilo, kakor bi bilo treba,
kakor bi si jaz želela.
Saj je pri meni,
ampak njeno življenje je drugačno.
Ne more govoriti, ne more hoditi,
lahko pa mene posluša,
posluša pesem, ki ji jo posvečam.
Morda bom jokala spet ponoči,
ko bom razmišljala kaj vse bi lahko bilo,
morda njen del, ki mi je vzet, bo na nebu solze mi štel.
Morda bo čakal, da se v celoto združita nekoč
in name počakal, ko skupaj bova tako kot je treba.
Da skupaj bova z mojo sestrico se končno po nebu lovili.
Lahko bo hodila, govorila, se smejala
z njenim smehom, ki ga ljubim,
mi povedala to, kar je njena duša na Zemlji zamolčala,
kar ji ustnice niso mogle izgovoriti.
In jaz bom vedela in bom potešena.
......................................................
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......................................................
Zdaj pa spet solzo si obrišem,
ne moram si pomagati da ne bi jokala,
niti po štirinajstih letih.
Poljubim jo, pobožam in objamem,
potem pa ponoči spet se prikradem
v sobico mojega življenja.
Lahko noč, sestrica.
Lahko noč, moja ljuba dvojčica...
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NADOMESTNA KOMUNIKACIJA
Sonja Ferenc, prof.def.
Povej mi in bom pozabil,
metoda sporazumevanja, ki se v
pokaži mi in si bom zapomnil,
svetu uporablja že 20 let. Najprej
vključi me in bom razumel za se je uporabljala
za majhne
vedno.(Konfucij)
otroke, danes se uporablja za vse
starosti - za osebe po poškodbi
Društvo Sožitje je v letošnjem glave, možganski kapi…. Pogosto
letu Vrtcu Škofja Loka – se
uporablja
za
učenje
razvojnemu
oddelku,
doniral sporazumevanja pri otrocih s
računalniški
program spektroavtističnimi motnjami, v
Boardmaker.
kombinaciji z drugimi metodami
Za nakup programa se iskreno (ABBA, TEACCH).
zahvaljujemo in ga že uspešno Cilj PECS –a ni naučiti nekoga
uporabljamo.
govoriti, ampak, da se bo oseba
Boardmaker ponuja 4500 črno lahko sporazumevala v vsakdanjem
belih in barvnih simbolov za življenju.
izdelavo tiskanega materiala, ki
ga pri svojem delu uporabljajo
defektologi, logopedi, učitelji,
starši in drugi z otroki ali
starejšimi osebami.
V
razvojnem
oddelku
uporabljamo računalniški program
za
učenje
nadomestne
komunikacije po metodi PECS.
Pri učenju sporazumevanja po
metodi PECS osebi ni treba sedeti
pri mizi, ni pomemben očesni stik.
Pomembno je, da je oseba
sposobna vzeti stvari v roke in jih
dati nekam drugam in da želi to
narediti. Uporablja se v vsakdanjih
situacijah.
Sporazumevanje je v vsakdanjem
življenju zelo pomembno. Oseba,
PECS je sistem komunikacije z ki se ne zna sporazumevati z
izmenjavo slik. Je preizkušena okolico in ga le-ta ne razume,
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lahko razvije kljubovalno vedenje,
agresivno vedenje – do drugih, do
sebe (grize, se meče po tleh,
udarja z glavo, se tepe..). Zato
otroka, ki ne more govoriti,
poskušamo učiti sporazumevanja z
nadomestno komunikacijo.

Da
otroka
naučimo
sporazumevanja po metodi PECS,
se poslužujemo nagrajevanja. Pri
majhnem otroku je to običajno
hrana ali igrača, ki jo ima otrok
rad. Otrok za opravljeno nalogo
dobi nagrado - tako je motiviran
za
učenje novih spretnosti.
Nagrada otroku ne sme biti vedno
dosegljiva in na dosegu rok,
ampak, ko opravi določeno nalogo.
Postopoma podaljšujemo čas za
učenje novih spretnosti in otrok
dobi nagrado šele, ko opravi 2,
3,4,5 nalog. Pri učenju moramo
biti dosledni – če od otroka nekaj
zahtevamo, vztrajamo do konca,
da zahtevo izpolni.
Vsak otrok mora imeti svojo knjigo
z ježki, na katerih so pritrjene
sličice. Otrok vzame sličico iz
knjige in nam jo da v roke. To
pomeni, da nekaj prosi, si nekaj
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želi.
Najprej se uči sporazumevanja z
eno sliko, kasneje se uči
kombinirati slike:
želim palačinke, - želim rdeč
avto ….
Kotički za delo morajo biti
opremljeni z enakimi sličicami
kot so v otrokovi knjigi.
Otrok isto knjigo uporablja
povsod – v vrtcu, doma, pri
babici, logopedinji…, to pomeni,
da jo nosi s seboj.

Nekateri otroci z uporabo metode
PECS tudi spregovorijo.
Sistem sporazumevanja je
preprost za uporabo. Otrok je
uspešen pri sporazumevanju z
okolico - to vpliva na njegovo
vedenje - je bolj miren in
zadovoljen.
Vsak otrok ima pa seveda svoj
notranji tempo učenja in tako se
nekateri učijo hitreje, drugi
počasneje. Pomembno je, da to
vemo, spoštujemo, da smo
potrpežljivi, vztrajni in da damo
otroku čas, da osvoji nove vzorce
vedenja za uspešno socializacijo v
vsakdanjem življenju.

PREDAVANJA NA VIKEND SEMINARJIH
Tomaž Reisp
V treh letih smo imeli tri predavanja na vikend seminarjih. Sklop treh
predavanj je bil namen, da se ozavestimo svojega telesa čustvenega
stanja. Da spoznamo naše telo in izvemo kako si lahko sami
pomagamo, da bomo bolje in bolj zdravo živeli. Prvo predavanje je
bilo namenjeno opisu človeškega telesa in kako to telo lahko preživi
ob pravilnem hranjenju. Drugo predavanje je imelo namen, da
ozavestimo sami sebe in se malo potrudimo da bomo bolj zdravi.
Govorili smo o krvnem obtoku, nastajanju problemov z krvnim
pritiskom in kako nam funkcionira naša črpalka. (SRCE).
Govorili smo tudi o načinu razgibavanja ali gibanja za boljše zdravje.
Letošnje predavanje pa je bilo namenjeno predvsem spoznavanju
bolečin v človeškem telesu, kako jih prepoznamo in kako se obnašamo
pri različnih bolečinah.
Vsa predavanja so bila v celoti namenjena na obveščanje nas samih.
Predvsem so imela namen ozavestiti nas same, v smislu da smo si
sami sebi najboljši terapevti.
Pri prvem predavanju sem govoril, kako uživamo hrano. Govorili smo,
kako deluje hrana na naše telo. S prehrano telo pridobiva telo vse
potrebne snovi za lasten razvoj in seveda obstoj. Prehranjevati se
moramo čez dan enakomerno in pazljivo, da zadostimo celodnevnim
potrebam. Seveda pa je ob določeni težavi v organizmu treba hrano
spremeniti in prilagoditi da se telo lahko normalizira. Zato pravimo da
je hrana lahko tudi kvalitetno zdravilo. Paziti moramo, da jemo
počasi, da dobro prežvečimo, predvsem pa moramo biti med
hranjenjem umirjeni in sproščeni. Hrana nam daje energijo in
potrebne snovi da telo pravilno deluje.
Drugo predavanje je zajemalo poglavja, ki pa so marsikomu lahko
veliko breme in težava v življenju. To so težave z prekrvavitvijo,
nenormalnim krvnim pritiskom, debelostjo, krčnimi žilami in
podobno. Predvsem sem poudarjal potrebo po gibanju in telovadbi.
To pa se komu zdi že malo odveč ali pa celo nepotrebno. Pri
zmanjšanemu gibanju se upočasni tudi pretok in s tem se določene
vene malo zožijo ker nimajo potrebe po pretoku. To pa je lahko zelo
nerodno. Govorimo o mrzlih okončinah, da zebe čez hrbtenico in
podobno. Seveda je to posledica premalo gibanja je pa lahko tudi
posledica stresnega življenja, obremenjevanja telesa v enem
položaju, predvsem v službah. Pod to smatram delo za računalnikom,
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mestu, šofiranje in podobno. Srce seveda poganja kri po žilah, vendar
se sčasoma tudi on utrudi in ne more več tako delovati kot takrat ko
je bil še mlad. Če povem nekaj od srca vam bo gotovo pripomoglo k
razmišljanju kaj narediti. Srce je velika črpalka ki deluje samodejno z
svojim žilnim obtokom ki ga imenujemo koronarni obtok, srčni
volumen je 5l/na minuto v mirovanju. To pomeni da v mirovanju
prečrpa do 5 litrov krvi v minuti kar pomeni za 24 ur dela prečrpa
7200 litrov krvi. Srčni utrip uravnava avtonomni živčni sistem.
Simpatik pospeši parasimpatik pa upočasni utrip. Srce vedno iztisne
enako količino krvi kot jo v njega priteče. Tlačna razlika med
arterijskim in venskim tlakom je 100mm Hg. Tukaj pa lahko na kratko
povem da je srednji
arterijski tlak tisti ki poganja kri po žilah.
Odvisen pa je od minutnega volumna srca in celotnega upora v ožilju.
Tako pomeni da je tlak merilo o prekrvavljenosti tkiv v telesu. Če pa
na kratko povzamem je količina krvi ki bo stekla po žilah odvisna od
razlik med arterijami in venami ter od upora proti pretoku krvi po
žilah. Majhne razlike v tlakih se opazijo recimo pri popuščanju srca
ali pa stisnjenih žilah v telesu, ki zmanjšujejo pretok.
Zato da bi vse prej našteto funkcioniralo kot mora moramo sami
poskrbeti za to. Pomeni: se rekreirati to je hoja, tek, planinarjenje,
plavanje, telovadba in podobno. Seveda moramo poskrbeti da se telo
tudi spočije in to je tako, da prespimo intenzivno vsaj 6 ur na dan.
Tretje predavanje letos pa je bilo
namenjeno poglavju bolečin v
telesu. Razlaga je bila o bolečinah,
kako jih doživljamo, kako jih
prenašamo, katere so nevarne in
katere so samo opozorilne.
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VIKEND SEMINAR 2011
Martina Stržinar
10.6.
V petek smo se zbrali pred
hotelom Transturist v Škofji Loki.
Avtobus nas je že čakal. Vozil nas
je prevozništvo Rant. Že težko
sem čakala, da spoznam Anko, ki
me bo spremljala. Je prijazna, se
odlično razumeva, postali sva
odlični prijateljici, jo ubogam, mi
pomaga, skupaj spiva in greva na
plavanje.
Prvi dan, ko smo prišli, smo v
recepciji oddali osebne, dobili
kartice za dvigalo, zapestnice za
bazen, potem smo se nastanili po
sobah, nato pa odšli na večerjo. Po
večerji nekateri na sprehod, drugi
na nočni počitek.
11.6.
Drugi dan smo se zbudili vsi
nasmejani in dobre volje in sveži.
Ob deseti uri smo se zbrali, vsi
starši so odšli na prvo predavanje
na temo, je predavala pravnica
gospa Rebronja, predavala je o
Zakonu
o
socialnih
transferjih.
Ostali pa smo
šli
na
sprehod
s
P o l o n o ,
Janezom,
Majdo
in
M a r i j o
Malovrh. Ko
smo
prišli
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nazaj so nas čakali starši. Skupaj
smo odšli na kosilo. Z Anko sva se
udeležili kuharskega tečaja. Na
kuharskem tečaju sem spekla

p iško t e.
Popoldne sva
šli v bazen na
plavanje na
našo željo, a
kaj hitro je
prišel čas za
večerjo.
Med
plavanjem
smo imeli aerobiko. Nato smo
zvečer še zaplesali in hitro
zaspali.
12.6.
Tretji dan smo se zbudili v sončno
jutro. Zato smo se zopet zbrali v
avli recepcije. Starši so imeli
zadnje predavanje. Predaval je
Tomaž
Reisp
o
bolečini
človeškega telesa. Mi pa na zadnji
sprehod. Ko smo se vrnili, smo šli

na kosilo.
Vikend seminar je hitro minil,
spoznali smo, da je že konec.
Vseeno sem se imela lepo, kljub
temu, da me je spremljala Anka
Di Batista, videla sem, da mi je v
njeni družbi lepo in všeč.
Zahvalila bi se društvu Sožitje,
Poloni Kalan in svoji mami, da me
je pustila samo na vikend
seminar.

LETOVANJE V ŠPADIČIH
Uroš Bernik
Neko soboto med počitnicami smo se odpeljali na letovanje v Špadiče
pri Poreču.
Janez Podobnik in Majda Podobnik sta bila naša spremljevalca.
Vsak dan smo se kopali, šli na
sprehode v mesto Poreč.
En dan smo se odpeljali z ladjo
v Vrsar.
Imeli smo tudi nočno kopanje.
Med kopanjem me je opekla
meduza. Odpeljali so me k
zdravniku, tak so mi dali obliž.
Bil sem enooki.
Igrali smo tudi odbojko. Imeli
smo se zelo lepo.
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GLASBENI TABOR NA ROGLI 2011
Jaka Jenko
Jaz sem se imel lepo tam gori na Roglji.
Imeli smo športno vzgojo, imeli smo delavnice, malo smo risali in šli v
terme v bazen.
Privoščili smo si tortico.
Zjutraj sem vstal ob pol sedmih, z Diano sva skupaj vadila harmoniko.
Imela sva vaje vsako jutro.
Imeli smo tudi karaoke, jaz sem pel Lunapark in igral na harmoniko
Fantje po polj gredo, Izidor ovčice pasel, Tri planike, Marko skače,
Mojster Jaka, Mi se imamo radi…
Igrali smo tudi ta prave pesmi, kot ansambel. Katarija je igrala flavto,
Darko je igral kitaro, Romana je igrala čelo, Diana in jaz sva igrala na
harmoniko. Učili smo se nove pesmi: Roža na vrtu zelenem cvete,
Zvedel sem nekaj novega, Linverno e pasato, Travnički so že zeleni,
Sem deklica mlada vesela, Tamkaj sredi polja.
Potem sta prišla Franci in Polona po nas. Poslovili smo se in odšli
domov.
Bilo mi je všeč. Na glasbeni
tabor bom spet šel prihodnje
leto.
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NAMIZNI TENIS — petek 11.11.11
Matija Peternel
Zjutraj ob sedmi uri smo se zbrali v šoli.
Potem smo se s kombijem peljali proti Ljubljani. Ko smo prispeli, smo
dobili štartne številke in malico.
Potem smo se šli preoblečt v kratke hlače in majico. Malo smo
potrenirali.
Ob 10.00 uri smo imeli otvoritev in prihod ekip.
Nato smo tekmovali. Jaz in Simona sva bila na tretjem, Jaka in Jure

KROMPIRJEVE POČITNICE
Žana Justin
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OB SOBOTAH JO RADI MAHNEMO V HRIBE
Nataša Trampuš, prof. ŠVZ
»Nataša, a gremo to soboto v
hribe?«
je
stavek,
ki
ga
nemalokrat ujamem na šolskih
hodnikih, medtem ko sem ujeta v
misli svojega dela. Na obraz se mi
prikrade nasmeh. »Pa ne že spet,
saj smo se ravno prejšnjo soboto
povzpeli na Blegoš!« »Aja«, me
gledajo radovedne oči, »a to
pomeni, da gremo v hribe
naslednjo soboto?« Le kako bi
človek ob tem ostal ravnodušen?
»Kmalu, kmalu bomo spet šli!«
Planinski krožek na OŠ Jela
Janežiča poteka že osmo leto
zapored. Tako kot povsod, smo
najprej pričeli z manjšim številom

na šoli vodiva dve učiteljici – Vida
Kejžar in Nataša Trampuš.

Pred štirimi leti smo se vključili v
Planinsko društvo Škofja Loka, ki
nam poleg vseh zavarovanj in
članskih
ugodnosti,
pokriva
polovico stroškov prevoza za
planinske pohode. Izredno smo
veseli in zadovoljni, da nam je v
letošnjem šolskem letu priskočilo
na pomoč tudi društvo Sožitje
Škofja Loka. Društvo nam je
namreč ponudilo kritje preostalih
stroškov prevoza. S tem so vsi
prevozi
za
šolske
pohode
brezplačni za vse učence, kar je v

udeležencev.Kot bi mignil, se je
število povečalo na 27 učencev in
več. V prvih pohodniških začetkih
smo lepo sodelovali z učiteljico
Bojano Tišler. Kasneje jo je
zamenjala učiteljica Nika Križnar,
danes že upokojena navdušena
pohodnica. Danes planinski krožek
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teh časih prava redkost. Resnično izredno pozitivni in blagodejni.
velikodušna poteza, ki jo je Telo je pri hoji izpostavljeno
manjšim naporom kot pri teku,

vredno pozdraviti!
Gibanje v naravi, na svežem zraku
in v dobri družbi je tisto, kar nas
žene v hribe. Hoja predstavlja
veliko
protiutež
sodobnemu
načinu življenja, ki je v veliki
meri vezano na posedanje pred
televizijo ali računalnikom in v
prekomernem uživanju hrane. Je
dejavnost, ki ne zahteva veliko
denarja. Edino česar nam včasih

zmanjka, je volja.
Hodimo
lahko
vsi!
Hoja
predstavlja
takšno
telesno
aktivnost pri kateri odpadejo vsi
izgovori. Je povsem naravna,
njeni učinki na zdravje pa so

srce je manj obremenjeno, zato
hoja najbolj koristi srčno-žilnemu
sistemu.
Na
telo
deluje
protistresno, pospešuje presnovo
in izboljšuje spanec. To pa so tudi

glavni razlogi, da naše učence v
veliki
meri
spodbujamo
k
tovrstnim aktivnostim.
Z gotovostjo lahko trdim, da se vsi
naši
učenci
z
veseljem
udeležujejo
pohodov.
Cilje
pohodov izbiramo glede na starost
in
na
splošno
telesno
pripravljenost učencev. V vseh teh
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letih smo osvojili številne vrhove
Škofjeloškega hribovja, tuji pa
nam niso niti bolj oddaljeni hribi.
V zimskem obdobju, ko nas hud
mraz stisne za toplo peč, pa v
okviru
planinskega
krožka
organiziramo Planinske urice. Na
uricah se z učenci pogovarjamo o
različnih temah, kot so varna hoja

lepšega kot okrepčati se v
planinski koči z malico, ki nam jo
je v nahrbtnik potisnila mama?
Dan tako preživimo polno in kar je
najpomembnejše - aktivno. Za nas
učitelje, pa so največja nagrada
nasmejani in zadovoljni obrazi
učencev, ko se v soboto popoldne
vrnemo nazaj pred šolo. Res je,
radi hodimo v hribe! Vsi, učenci in
učitelji, ki vodimo interesno
dejavnost na šoli.

v
hribe,
varovanje
narave,
spoznavamo planinski bonton,
opremo planinca in vse tisto, kar
sodi v naš pohodni nahrbtnik.
Kaj je lepšega kot hoja v družbi
prijateljev in sošolcev in kaj je
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BOHINJSKA BISTRICA
PP 5, OŠ Jela Janežiča
VSEŽIVLJENSKO UČENJE (projekt šole v naravi)
Oddelek: PP 5B
OŠ Jela Janežiča
UČENCI : Jaka Jenko, Uroš Bernik, Urša Perovšek, Žana Justin
UČITELJI: Damjan Kojzek, na obisku Vida Kejžar
NA DRUG VLAK SMO PRESTOPILI
NA JESENICAH. KER JE BILO NA
PERONU MRZLO, SO NAM
ODKLENILI ČAKALNICO

.

PONEDELJEK 17. 11. 2011
KOSILO, PONEDELJEK

VLAK NAS JE ODPELJAL PROTI
BOHINJSKI BISTRICI. POT JE
TRAJALA DVE URI. PELJALI SMO SE
MIMO: KRANJA, PODNARTA, OTOČ,
GLOBOKEGA, RADOVLJICE,
JESENIC, BLEDA IN BOHINJSKE
BELE.

JAKA JE NAREZAL ČEBULO ZA
TUNINO OMAKO. ČISTO NIČ MU
NISO TEKLE SOLZE. UROŠ REŽE
PARADIŽNIK. ZA GLAVNO JED SMO
SI PRIPRAVILI TESTENINE IN
TUNINO OMAKO. VSI SMO MALO
MEŠALI.
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S KOLESI SMO SE ODPELJALI PROTI
BOHINJSKEM JEZERU. PELJALI SMO
SE MIMO VASI BROD. S KOLESI SMO
VOZILI PO KOLESARSKI STEZI
IZVEN GLAVNE CESTE. KER JE URA
HITRO MINILA, SMO SE MORALI
OBRNITI, PREDEN SMO PRISPELI DO
JEZERA.

OB 15.30 SMO SE ODPRAVILI PROTI
AGENCIJI DARJE LAZAR, KJER SO
NAS ČAKALA KOLESA. CENA
IZPOSOJE ZA ENO URO JE BILA 3€.
ZVEČER SMO UTRUJENI LEGLI V
POSTELJE. ZA NAMI JE BIL DOLG
PONEDELJEK.

TOREK, ZJUTRAJ

»OH, KAKO TEŽKO JE VSTATI.«
PRAVITA ŽANA IN URŠA .
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TAKOLE SMO SE ODPRAVILI PROTI
BOHINJSKEM JEZERU. POT SMO
NADALJEVALI OB OBALI

VIDA NAS GLEDA, KAJ SI BOMO
PRI PRAVI LI Z A Z AJTRK . V
TRGOVINI SMO KUPILI: HRENOVKE,
JAJCA, GORČICO IN KRUH.
DAMJAN NAM JE SKUHAL ČAJ.

.

NAMOČILI SMO ROKE V MRZLO
VODO. UROŠ JE HOTEL SKOČITI V
VODO. VENDAR GA JE PREGNALA
RACA.

SLIKALI SMO SE OB KANUJIH CŠOD
ŽANA JE DELILA PRIBOR. BILO NAS BOHINJ.
POPOLDNE SMO SE KOPALI V
JE 6.
VODNEM PARKU.
UROŠ: »BILO MI JE ZELO VŠEČ,
KER SMO SE SPUŠČALI PO
TOBOGANU.«
JAKA: »VŠEČ MI JE BILO, KER SEM
ŠEL V TEMO.«
URŠA: »VŠEČ MI JE BILO
ŠPRICANJE.«
ŽANA: »VŠEČ MI JE BILA MASAŽA«
DAMJAN: »POGREL SEM SE V
VROČI MASAŽNI KOPELI.«
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ZVEČER SMO OB NOGOMETU VSI
ZASPALI.

SREDA, ZJUTRAJ, 7:00
NA VLAKU DOMOV SMO SPOZNALI
NOVE LJUDI. TO STA BILA MATEJ
IZ ŽELEZNIKOV IN MONIKA IZ
ŠKOFJE LOKE.

NAUČILI SMO SE:
PEČI PALAČINKE,
NAMAZATI PALAČINKE Z
NUTELO,
NAREDITI TUNINO OMAKO,
URŠA: »UROŠ SE JE DRŽAL ZA
SESATI,
GLAVO, KER BO MORAL DOMOV.«
POSPRAVLJATI POSTELJO,
REZATI SADJE,
SKUHATI MLEČNI RIŽ,
ČISTITI KOPALNICO,
…

NAŠE ŽELJE:
URŠA: »JAZ BI ŠLA ZA 5 DNI.«
V TRGOVINI SMO ZA ZADNJE JAKA: »DA BI IGRALI NOGOMET.«
UROŠ: »DA BI LAHKO ŠLI DO VRHA
KOSILO KUPILI: ČEVAPČIČE,
KOBLE.«
PONFRI, LEDENI ČAJ IN
ŽANA: »ŽELIM SI, DA BI DRUGO
PARADIŽNIK S ČEBULO.
LETO KUHALI JUHO.«
NA POSTAJI SMO SI KUPILI
VOZOVNICE ZA VLAK, KI NAS BO
ODPELJAL DOMOV.
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OGLED DOMELA V ŽELEZNIKIH
Branka Musić
14.1.2011 Smo se šli s kombijem v železnike na ogled v tovarno
DOMEL.
Ta ogled nam je organiziral mentor DUŠAN ki je tudi peljal kombi.
Njegov brat BORUT nas je sprejel in nam najprej razložil in pokazal
sestavni del za sesalce. Nato smo si v proizvodni hali ogledali
posamezne stroje in videli njihovo delovanje. Delavci pri strojih
izvajajo različna dela. Ta ogled je bil meni zelo všeč ,saj sem videla
kako poteka delo v pravi proizvodnji. Želela bi si ogledati še več
takih različnih ogledov raznih tovarn.

OGLED TOVARNE ALPLES
Vida Mohorič
Na sestanku sem predlagala, da si ogledamo ALPLES železnik.
Odpeljali smo se s kombijem. Spremljevalca sta bila Dušan ki je bil
tudi šofer ter Stane. Gospod Simon nas je peljal skozi vso
proizvodno. Videli smo kako se delajo kuhinje, spalnice, otroške sobe.
Nekateri uporabniki, smo tudi poznali delavce, ki delajo v tej tovarni.
Naš Marko in Primož sta tudi poskusila malo delati. Pokazali so nam
tudi skladišče in salon z lepim pohištvom,v dar smo dobili bloke mi pa
smo se jim zahvalili z enim izdelkom iz gline.

DREVESA – MOSTOVI MED NEBOM IN ZEMLJO
Simon Žandar
Dne 22.9.2011. je nas obiskala gospa ki je predavala o drevesih in kaj
nam drevesa nudijo seveda smo bili vsi najbolj navdušeni spoznali
smo veliko dreves in druge informacije nato smo se zbrali v skupine in
smo odšli v park kjer so bila naša drevesa označena z številkami in
naučili smo se kako se imenuje vsako drevo in kašen plod ima res je
bilo super ko smo se vrnili nazaj obnovili smo stanje dreves no na
koncu smo se lepo zahvalili in odkorakali nazaj no najlepše se
zahvaljujem vsem ki so to omogočili in lep pozdrav .
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PLANET TUŠ
Novinarski krožek, VDC Kranj, enota Škofja Loka
14. decembra 2010 smo obiskali Planet Tuš na Planini v Kranju.
Peljali smo se z avtobusom.Pogumni smo se peljali po tekočih
stopnicah, drugi pa so morali iti po običajnih.Pred dvorano smo dobili
kokice. Ogledali smo si film z naslovom Mi gremo po svoje. Bil je zelo
zabaven. Vsebina filma je prikazovala prigode taborniškega življenja.
Posebno všeč nam je bilo, da smo si ogledali slovenski film, ki je
prejel že priznanje Zlata rola in je zelo gledan. Odličen igralec je
posebno Jure Zrnec, pa tudi ostali so dobro igrali.
Sestavili uporabniki novinarskega krožka: Marica Kljajić, Jana Tavčar,
Tine Dolenc, Barbara Oblak, Polona Peternel, Polona Gartner, Vida
Mohorič, Ida Miklavčič,Irena Lukančič, Elvis Čauševič,Jernej Porenta
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UTRINKI IZ RAZVOJNEGA VRTCA
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UTRINKI IZ OŠ JELA JANEŽIČA
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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: 26465175
matična številka: 5061156
Telefonske številke ustanov, v katere vozimo:
VDC Kranj
04/28-05-510
VDC Škofja Loka:
031/454-882
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 9.00 do 12.00
ure. Zaključek plavanja je zadnjo soboto v mesecu aprilu.
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 Rebonja, tel. Zveze: 01/43-64-336 ali GSM: 031/771-609 od
ponedeljka do četrtka, od 9 – 13 ure.
Vozniki in voznice prosijo, da v primeru bolezni ali druge morebitne
odsotnosti otrok, sporočite 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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