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OBVESTILA
Misli in zahvale

UVODNIK
Pred časom sem s prijatelji večerjal v škofjeloški gostilni. Za sosednjo
mizo pa je večerjala tudi skupina mladostnikov. Ker so bili kar nekam
tiho sem postal bolj pozoren kaj se dogaja.
pazil sem da so
bili vsi zatopljeni v
svoje
telefone.
Le
kakšen
nasmeh
in
komentar ob ogledu
kakšnih slik se je zaslišal,
drugače pa vsi zatopljeni
v
virtualen
svet
prijateljstva. Zgrozil
sem se ob spominu
kako so potekala pa
naša
najstniška
druženja. Vesel klepet,
glasba in ples so bili
stalnica. Sklepali smo
pristna prijateljstva, ki
trajajo še danes. Ta
dogodek se mi prikrade
v spomin in privre na
dan venomer ko hodim
in obiskujem z Anko,
Gorazdom ter Vinkom
naš e člane.

Topel sprejem, stisk rok ter iskrem
objem me vedno napolnijo z pozitivno
energijo. Ob kavici ali čaju se
pogovarjamo o vseh lepih in manj lepih
stvareh , s katerimi se srečujemo v
vsakodnevnem življenju. Ob živahnem
klepetu izmenjamo izkušnje, rešimo
kakšno majhno zagato, ter vznikne
kakšna nova ideja za naprej. Tako na
koncu sredinega dne nisem utrujen
temveč napolnjen z veliko pozitivne
energije.

Tako se mi potrjuje prepričanje ,da so
osebni stiki in pogovori zelo pomembni
za ohranjanje občutka sprejetosti in
lajšanje tegob vsakodnevnega življenja.
Tako me tudi vsa ostala naša druženja
vedno prepričajo da se lahko kosamo z
modernimi tehnologijami,ki nas sili v
individualnost ter virtualen svet. Hvala
vsem, ki ste na kakršen koli način v letu
2014 dodali SOŽITJU svoj delček k
celoti. Vsem želim lepe praznike ter
srečno v letu 2015.
Marko Mohorič, predsednik društva

DELO
DRUŠTVA SOŽITJE
V LETU 2014
IZVRŠNI IN NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
Predsednik: Marko Mohorič

Za nami je bilo spet uspešno
leto za društvo SOŽITJE Škofja
Loka. Izvršni in nadzorni odbor
društva je imel 3 redne seje. Na
njih smo obravnavali tekočo
problematiko in odločali o
nakupu novega vozila, prodaji
manjšega prostora nad
avtobusno postajo itd.

PREVOZI
V društvu smo tudi letos nadaljevali s programom prevozov Od
vrat do vrat. V letu 2014 je z delom zaključil Jemc Jaka tako da
imamo sedaj 5 zaposlenih. Vozniki pa so zaposleni za določen čas
. Pri dodatnih vožnjah nam še vedno pomagajo naši bivši vozniki.
V letošnjem letu se je število potnikov zmanjšalo na 72 potnikov.
Voznikom, spremljevalcem in potnikom želimo še naprej veliko
srečno prevoženih kilometrov.
ŠPORT
Tekmovalci so se udeležili sledečih tekmovanj v okviru Specialne
olimpijade:
februarja je v Mariboru potekal turnir v alpskem smučanju.
Udeležili so se ga štirje tekmovalci in odsmučali težji veleslalom;
-maja smo tekmovali na 21. regijskih igrah Gorenjske. Tokrat so
bile v Radovljici, organizator je bila OŠ Antona Janše. Sodelovalo
je kar 57 naših tekmovalcev in 18 spremljevalcev
-junija smo se odpravili v Maribor, kjer so potekale 16. poletne
državne igre Specialne Olimpijade Slovenije
-od 9. – 21. septembra so se v Belgiji (Antwerpen) odvijale
Evropske igre Specialne Olimpijade. Slovenske barve sta iz našega
društva zastopala Žana Justin v plavanju in Žan Tušek v
kolesarjenju, skupaj s trenerjema,
-v začetku oktobra smo kolesarili na letališču v Slovenj Gradcu
-konec oktobra smo tekli v okviru 19. ljubljanskega maratona
Pozimi in jeseni je ponovno organizirano kopanje v bazenu Stara
Loka, ob sobotah od 10. Do 12. Ure.

UREDNIŠKI ODBOR
Uredniški odbor za novo leto pripravlja Glasilo društva za leto 2014.
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.Za vas smo
preuredili tudi spletno stran. Damjanu in Poloni in Andreji na tem
mestu najlepša hvala za trud.
GOSPODARSKI ODBOR
Gospodarski odbor je imel več sestankov na katerih je obravnaval
gospodarske zadeve v letu in izpeljal prodajo starega društvenega
prostora nad avtobusno postajo ter nakup novega prostora zraven
naših sedanjih prostorov.
FOLKLORNA SKUPINA
V letu 2014 je skupina nadaljevala z vajami. Nastopali smo na prireditvi
na osnovi šoli Jela Janežiča, ter na novoletni prireditvi. Letos nam na
vajah pomaga tudi Tone Krek iz Šole Jela Janežiča.
KLUB STARŠEV
Klub staršev deluje enkrat na 14 dni v novih prostorih, kjer ob
sproščenem vzdušju ustvarjajo in izdelujejo najrazličnejše
izdelke. Tudi za letošnjo novoletno prireditev so izdelali lepo
darilo.
PRIREDITVE
V pomladnem obdobju je bil organiziran piknik v Gorajtah. V poletnem
obdobju smo izvedli vsa načrtovana letovanja v okviru Zveze Sožitje in
naše letovanje v Izoli. Hvala vsem spremljevalcem, ki so v času
predavanja varovali naše varovance. V jesenskem terminu smo
organizirali vikend seminar v Laškem . V decembru nas je ponovno
obiskal dobri mož ter razdelil na novoletni prireditvi na Podnu svoja
darila. Odboru za prireditve želim čim več dobre volje ter složno in
usklajeno delo še naprej

Programi
ohranjanja
zdravja
- Društveni
vikend
seminar
- Različna
letovanja in
udeležbe na
VŽU

Izobraževanje članov oseb s posebnimi
potrebami
Poudarek bomo dajali predvsem:
- Začetnim in nadaljevalnim
seminarjem za mlade in ostale družine
z OMDR
- Izobraževanju OMDR brez staršev v
obliki taborov
- Teden vseživljenjskega učenja

Delo z odraslimi OMDR, predvsem tistimi,
ki niso vključeni v institucionalno varstvo
Delo poteka po programu skupin v društvu in
sicer v obliki:
- Obiskov na domovih
- Nudenje denarne pomoči članom z OMDR
- Občasni obiski teh oseb v zavodih
Iskali bomo tudi pomoči strokovnih delavcev
sociale, zdravstva, občin, naše Zveze Sožitja in
drugih, za katere se pokažejo potrebe.
Šport in rekreacija
Šport in rekreacijo bomo gojili tudi v letu 2015. Pri društvu
deluje odbor, ki skrbi za treninge, tekmovanja in za rekreacijo
oseb z motnjami v razvoju.
Predvidevamo, da se bomo udeležili večine tekmovanj, ki jih
organizirajo društva SOŽITJE po Sloveniji in Specialna olimpiada
Slovenije.
Kulturno zabavni program
V letu 2015 bomo organizirali vsakoletni piknik v naravi
popestren z družabnimi tekmovalnimi igrami ter novoletno
prireditev s kulturnim programom in obdaritvijo Božička.

Informativna dejavnost
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.sozitjeskofjaloka.si
V decembru bomo izdali društveno Glasilo, v katerem
predstavimo dela minulega leta.
Med letom bodo organizirana tudi predavanja s koristnimi oz.
poučnimi temami.
Strokovni ogledi ustanov in pogojev dela v sorodnih
društvih in zavodih
V letu 2015 je planiran ogled gostilne Druga violina, kjer so
v strežbi pod vodstvom mentorja zaposlene osebe z
motnjami v duševnem razvoju.
Delovanje društva
Pri delovanju društva nastajajo različni stroški kot so: telefon,
pošta, internet, papir, ogrevanje, elektrika, vzdrževanje
računalnikov, kopirnega stroja, čiščenje zunanjih skupnih
prostorov, varovanje objekta.
Klub staršev – delovanje skupine
Folklorna skupina društva.
Klub staršev deluje v novih
prostorih društva, Kapucinski trg
Folklorna skupina Jelčki bo z 8. Sestajajo se vsak drugi četrtek
vajami in različnimi nastopi od 18. do 20. ure. Imajo različne
nadaljevala tudi v letu 2015.
poučne teme, tako predavanja kot
tudi ročna dela. V programu so
tudi sprehodi v naravo in več
dnevni izleti.
Prevozi
Z dnevnimi prevozi oseb s
posebnimi potrebami »od vrat do
vrat« bomo nadaljevali tudi v
letu 2015 v nezmanjšanem
obsegu.
Plan pripravil: IO društva
predsednik: Marko MOHORIČ

ČASOVNI PLAN DRUŠTVA »SOŽITJE« ZA LETO 2015
-

prevozi

-

delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
plavanje ob sobotah v CCS od 10. do 12. ure
srečanja folklorne skupine vsake 14 dni na šoli Jela Janežiča
-

- sestanek IO in NO
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
- klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
- srečanja folklore skupine 2 x mesečno
- zaključni račun
- razpisi letovanj in VŽU za leto 2014
- obiski na domu – Škofja Loka z okolico, Medvode, Vodice
- udeležba na državnem smučarskem tekmovanju

-

prevozi
občni zbor društva

-

delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
plavanje ob sobotah v CCS od 10. do 12. ure
otvoritev nove likovne razstave
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
obiski na domu – Škofja Loka z okolico, Medvode, Vodice
ogled glasbene prireditve v živo
-

prevozi

delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
- klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
plavanje ob sobotah v CCS od 10. do 12. ure (zaključek zadnjo
soboto v mesecu)
- srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
- glasbena delavnica s študenti
- obiski na domu – Škofja Loka z okolico, Medvode, Vodice
- sestanek IO in NO
- udeležba na državnem turnirju v plavanju
- prevozi
-

-

-

prevozi

delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
obiski na domovih – Škofja Loka z okolico, Medvode, Vodice
teden vseživljenjskega učenja, predstavitev na stojnici
udeležba na regijskih igrah Gorenjske

-

prevozi

-

delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
sodelovanje na pomladnem festivalu OŠ Jela Janežiča
tabori vseživljenjskega učenja
letovanja družin preko Zveze Sožitje
štiriletni izobraževalni ciklus za mlade družine preko Zveze Sožitje
udeležba na državnem atletskem tekmovanju
piknik društva SOŽITJE
sestanek IO in NO
počitniško varstvo (skupaj z OŠ Jela Janežiča, če bo potrebno)
-

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
- tabori vseživljenjskega učenja
- letovanja družin preko Zveze Sožitje
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 za OMDR v organizaciji društva SOŽITJE Škofja Loka

-

- prevozi
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
- klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
- srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
- sestanek IO in NO
- vikend seminar društva Sožitje
-

-

prevozi
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
predavanje
obiski na domu Selška dolina
-

-

- prevozi
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
- klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
- plavanje v CSS od 10. do 12. ure
- srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
- predavanje
- sestanek IO in NO
- obiski na domu – Selška dolina

prevozi
delo ob uradnih urah (ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure)
klub staršev (2x mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri)
plavanje v CSS od 10. do 12. ure
srečanja folklorne skupine 2 x mesečno
novoletna prireditev z obdaritvijo Božička
novoletna voščila
izdaja društvenega Glasila

Predstavitev
Civilne
iniciative
Kluba
staršev
društva
Sožitje Škofja
Loka

Pred vami je članek, ki vas seznanja z aktivnostmi,
ki jih izvajamo člani Civilne Iniciative društva
Sožitje Škofja Loka. Civilna iniciva je nastala
znotraj Kluba staršev, skupine, ki deluje v okviru
Škofjeloškega društva Sožitje. Pet članov iz
omenjene skupine (Dragica Šturm, Pajo Cakiči,
Vesna Kožuh, Roman Čarman, Janez Čarman) se
nas je odločilo, da aktivno pristopimo k reševanju,
po našem mnenju bistvenih problemov, ki se tičejo
oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin.

V povezavi s tem mislimo predvsem na koncept
življenja oseb s posebnimi potrebami, v času življenja
njihovih staršev in po njem.Pri stvari, za katero si prizadevamo, gre predvsem za
možnost izbire, da oseba s posebnimi potrebami lahko dostojno živi tudi izven
institucij socialnega varstva, če je to njena želja. Tako osebi s posebnimi
potrebami, tudi po smrti staršev ni nujna nastanitve v institucijah(zavodih)
socialnega varstva, ampak se lahko njeno življenje nadaljuje normalno naprej tudi
izven institucij celodnevnega varstva. Pri delovanju naše iniciative gre predvsem
zato, da po svojih najboljših močeh skušamo prispevati k že obstoječim
prizadevanjem drugih invalidskih organizacij na tem področju in tvorno sodelovati
pri razvoju neinstitucionalnih (nezavodskih) oblik socialnega varstva, ki bi bile
namenjene vsem osebam s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Sadovi naših dosedanjih prizadevanj se kažejo v tem, da smo že pripravili nekaj
dokumentov, ki opredeljujejo naša stališča v zvezi s problemom, ki ga rešujemo.
Tako smo v marcu 2014 na krovno organizacijo, Zvezo Sožitje Slovenije, že
poslali osnovno projektno dokumentacijo. Zadevo je obravnaval tudi Strokovni svet
Zveze Sožitje na seji 11. 11. 2014. Člani strokovnega sveta so naša prizadevanja
sprejeli z odobravanjem. Na njihov sklep v zvezi s tem še čakamo. 10. 11. 2014
smo preko našega lokalnega društva, na elektronske naslove vseh lokalnih
društvev, ki delujejo pod okriljem Zveze Sožitje Slovenije poslali dopis in predlog z
20. 2. 2014, ki je osnova naše dokumentacije V Dopisu z datumom 3. 11. 2014, ki
smo ga poslali, na poenostavljen način razlagamo namen naših prizadevanj. Do
sedaj smo prejeli pozitivna odziva iz Ajdovščine in Mežiške Doline. Na ostale še
čakamo.

Iniciativa je formalno nastala v januarju 2014 na pobudo Dragice Šturm, ki se je
že v preteklosti samostojno ukvarjala s tem področjem. Dokumentacija je nastala
na podlagi intenzivnega sodelovanja med vsemi člani iniciative. Pri oblikovanju
dokumentov, smo upoštevali tudi vsakodnevne življenjske izkušnje drugih staršev
oseb s posebnimi potrebami, s katerimi smo vzpostavili stik. S tovstno prakso
mislimo poglobljeno nadaljevati tudi v prihodnje. Član iniciative Pajo Cakiči je pri
oblikovanju dokumentacije podal nekatere ključne podatke. Kot edini član iniciative,
je namreč vključen v poskusni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, ki omogoča financiranje potreb oseb s posebnimi potrebami, ki
živijo doma. Anka Medja Di Batista, je pri oblikovanju dopisa s 3. 11. 2014,
prispevala svoje bogate izkušnje in znanja s področja komunikacije.
Vsi
našteti
prispevki
omenjenih članov, pa tudi
Sistemi neinstitucionalnega varstva oseb s
moje lastne življenske
izkušnje so mi pomagali, posebnimi potrebami, v različnih razvitih državah
da sem dejstva zapisal na
po svetu in v okviru EU že delujejo. V iniciativi
papir in tako (upam da zato želimo, da se stvari začnejo razvijati tudi pri
uspešno)
osvetlil
nas.
problematiko
oseb
s
posebnimi
potrebami.Osnovna
dokumentacija je s tem pripravljena. Člani iniciative se zavedamo, da vsa
dokumentacija, ki obstaja z naše strani do sedaj, v zvezi s problematiko, ki jo
rešujemo, ni popolna. Dokumenti nastajajo sproti, saj je problem, ki se ga lotevamo
širok in ga ni mogoče enostavno opredeliti. V iniciativi si bomo še naprej
prizadevali, da bomo dokumentacijo dopolnjevali in popravljali kjer bo to potrebno.
Verjetno bo končni »izdelek« iniciative drugačen, kot je sedaj, vendar pa bistvo
vsega ostaja enako: »omogočiti ljudem s posebnimi potrebami možnost izbire med
različnimi možnostmi bivanja.«
Za dodatne informacije v zvezi z že nastalo dokumentacijo iniciative, se lahko
obrnete na Društvo Sožitje Škofja Loka v času uradnih ur, kjer vas bodo seznanili
z dodatnimi podrobnostmi.
Člani Civilne iniciative društva Sožitje Škofja Loka vam želimo vesele
božično-novoletne praznike in vse dobro v letu 2015.

ŠPORT V LETU 2014
Ob iztekajočem se letu 2014
pregledujem aktivnosti odbora za
šport z nepozabnimi občutki.
Poleg vseh kolajn, ki smo jih prejeli, smo največ
naredili za svoje zdravje, ki ga osebam s posebnimi
potrebami še kako primanjkuje. Potrebno je vložiti
veliko volje in truda, da nekako vztrajajo v športu,
da jim postane sodelovanje pri športnih aktivnostih
način življenja.
Redni treningi, ki jih moramo
zagotoviti predvsem starši, prinesejo tudi dobre
vzporedne rezultate, tako pri njihovi vzdržljivosti,
kot tudi borbenosti – tekmovalnosti. Seveda pa je
poleg tekmovanja pomembno tudi druženje s
prijatelji in zabava, katera je našim tekmovalcem
velika motivacija pri športu za nadaljnje delo in
treninge.
Člani našega društva so tekmovali pod okriljem
Specialne Olimpijade Slovenije, pod sloganom:
Pustite mi zmagati. Če ne morem zmagati, naj bom
pogumen v svojem poskusu. In pogumni smo bili, saj
smo se udeležili turnirja v alpskem smučanju,
turnirja v kolesarjenju, regijskih iger v Radovljici,
državnih iger v Mariboru, sodelovali smo na
Ljubljanskem maratonu in zastopali slovenske barve
na Evropskih igrah v Belgiji.
Odzvali smo se tudi na razpis za nastop na svetovnih
igrah v Los Angelesu, ki se bodo odvijale prihodnje
leto, vendar nobeden od naših kandidatov ni bil
izžreban. Konkurenca je bila prehuda. Z veliko volje,
ki nam jo dajo naši tekmovalci, se bomo trudili še
naprej.

Kje smo tekmovali:
-

-

-

-

februarja je v Mariboru potekal turnir v alpskem smučanju. Udeležili so
se ga štirje tekmovalci in odsmučali težji veleslalom;
maja smo tekmovali na 21. regijskih igrah Gorenjske. Tokrat so bile v
Radovljici, organizator je bila OŠ Antona Janše. Sodelovalo je kar 57
naših tekmovalcev in 18 spremljevalcev, vsi člani našega društva. Lahko
se pohvalimo z veliko udeležbo, odnesli pa smo tudi kopico medalj;
junija smo se odpravili v Maribor, kjer so potekale 16. poletne državne
igre Specialne Olimpijade Slovenije. Organizator je bila OŠ Gustava
Šiliha, ki je poleg tekem organizirala tudi zelo pester program v
popoldanskem času. Tekmovalo je 10 članov našega društva, ki so se
pomerili v atletiki, plavanju, kolesarjenju in namiznem tenisu. Trije
nepozabni dnevi so prehitro minili in vrnili smo se dobre volje z mnogo
dobrimi uvrstitvami;
od 9. – 21. septembra so se v Belgiji (Antwerpen) odvijale Evropske igre
Specialne Olimpijade. Slovenske barve sta iz našega društva zastopala
Žana Justin v plavanju in Žan Tušek v kolesarjenju, skupaj s trenerjema,
Žano je spremljal Pajo Cakiči, Žana pa Damjan Kojzek, sta dosegla
zavidljive rezultate: Žana je osvojila 1. mesto v plavanju na 50 m, 3.
mesto v štafeti in 5. mesto na 25 m. Žan se je izkazal v kolesarjenju in
dosegel: 1. mesto na 2 km, 2. mesto na 0,5 km in 7. mesto na
1 km.
Ponosni smo na dosežene rezultate, ki so plod mnogih treningov in
dobrih uvrstitev na predhodnih turnirjih, oziroma državnih igrah. Žani in
Žanu vse čestitke!
v začetku oktobra smo kolesarili na letališču v Slovenj Gradcu.
Organizator je bil CUDV Črna na Koroškem. Tekmovanja se je udeležilo 5
naših tekmovalcev, v disciplinah na 5000 m in 1000 m;
konec oktobra smo tekli v okviru 19. ljubljanskega maratona. Že drugič
je 5 naših tekmovalcev ponosno teklo po ljubljanskih ulicah. Tek je bolj
netekmovalnega značaja, pod sloganom: TO ZMOREM!

Za ljubitelje rekreativnega plavanja:
V začetku novembra smo zopet začeli s plavanjem v bazenu Stara Loka.
Lahko se nam pridružite vsako soboto, od 10.00 do 12.00 ure.
Vzemite si čas, da bo udeležba čim večja, vaše telo pa vam bo hvaležno za
tako sprostitev.

Predsednica odbora za šport: Barbara Tušek

Blaž pride v kombi in namesto dobro jutro veselo
sporoči: Dojenčka imamo, dojenčka!
Polona: O, čestitam! A je fantek a je punčka?
Blaž: Punčka.
Polona: Kako ji je pa ime?
Blaž: Hm, jooj, tako kot eni pevki … na V
Polona: V – Vesna?
Blaž: Ne.
Polona: V – Valerija?
Blaž: Ne.
Polona: V – Vida?
Blaž: Ne.
Polona: V – Vojka?
Blaž: Ne. Bom doma še enkrat vprašal in jutri
povedal.
Naslednje jutro:
Blaž (veselo): Dobro jutro. Zdaj pa vem, kako je
dojenčku ime: NUŠA.
Polona: Aja, V – kot Nuša?
Dušan ni naš potnik,
a ga vsak dan
srečamo, ko pešači v
VDC.
Nekoč pripeljem izza
ovinka in zagledam
Dušana, kako na
široko stoječ sloni na
stebru semaforja.
Prešine me, da mu je
slabo.
Naslednji trenutek se
ob steber veselo
popraska po hrbtu in
še in še…
Na glas sem se
zasmejala.

TAKE
ŠOFERSKE
(med letom zapisovala:
Polona M. Kalan)

Cestišče v Javorje
obnavljajo. Srečamo
traktor, naložen z
velikimi ploščami
odpadnega asfalta.
Jernej panično
zavpije: cesta,
cesta!! Cesto so nam
odpeljali. Kako bomo
pa zdaj prišli v
Javorje?

Darko: Jaz sem že
začel pripravljati
koledar za novo leto.
Polona: A takega s
fotografijami?
Darko: Ja. Spet bodo
zajci na njem. Moj
koledar je nekaj
posebnega, veš!
Polona: A zato, ker
ima fotografije
zajčkov?
Darko: Ne. Zato, ker
se na začetku začne
in na koncu konča.

Vid: Katja je imela rojstni dan. 16 let je stara.
Polona: Katja od Sare sestra dvojčica?
Vid: Ja.
Polona: Potem je tudi ona imela rojstni dan.
Vid: Ja imela, 15 let je stara.
Polona: Ne, 16 let je stara, ker sta dvojčici.
Vid (se ne vda): Sara je stara 16 let, Katja pa 17 let.

Žiga: Midva z
atijem sva si
zelo podobna.
Sva posebna.
Polona: V čem
sta posebna?
Žiga: Ne marava
sitnosti.

Barbara zjutraj pride v kombi in takoj pove: Renato ima pa danes rojstni
dan.
Renato: Ja.
Polona: vse najboljše! Koliko si star?
Renato: Štiriinštirideset pa sedem.
Polona: Štiriinštirideset?
Renato: Ne. Štiriinštirideset pa sedem.
Polona: Enainpetdeset?
Renato: Ne. Štiriinštirideset pa sedem.
Polona: štiriinštirideset celih sedem (44,7)?
Renato (srečen): Ja.

NASMEHA

AMBASADORJI
V šoli sta nas obiskali psička Tisa in njena
lastnica Teja iz slovenskega društva za
terapijo s pomočjo živali, ki se imenuje

Ambasadorji nasmeha.
Tisa je psička mešanka, ki nima ene tačke.
Teja jo je dobila v zavetišču in ne ve kaj se je
zgodilo, predvideva pa, da so z njo grdo
ravnali.
Na začetku je bilo nekatere izmed nas malo
strah, ko pa smo se spoznali, je bilo pa že v
redu. Najprej smo Tiso božali, ker se zelo
rada crklja.
Potem smo iz vrečke vlekli predmete, ki so
povezani z njo. Andraž je izvlekel krtačo in
Tiso tudi skrtačil, Asmir ji je s prav posebno
zobno ščetko in zobno pasto umil zobe.
Mateja je dobila pinceto za odstranjevanje
klopov, ampak Tisa jih na srečo nima.
Klara je s šamponom za suho umivanje tiso
očistila, Aljaž pa ji je nadel ovratnico in
povodec ter jo peljal na sprehod po razredu.

Anja je potegnila ven še en glavnik za pse in
Tiso spet počesala, Žiga pa je dobil
motivacijsko igračo za pse. Notri daš brikete
in jih pokriješ, psiček pa jih zavoha in
premakne pokrovček, da jih dobi. Potem
smo Tiso še malo božali in sestavljali
sestavljanke – Tisine fotografije.
Preko igre smo se naučili kaj kuža lahko je in
česa ne. Lahko je meso, brikete in pasje
priboljške tudi jabolko, buče in jogurt, ne
sme pa sladkarij, piščančjih kosti in ovsenih
kosmičev.
Na koncu sta nam Teja in Tisa pokazali nekaj
trikov.
Teja je povedala, da v tem prazničnem času
zaradi petard ion raket vse živali zelo trpijo,
ker slišijo veliko bolje kot mi in jih je pokov
strah.
Obisk Tise in Teje nam je bil zelo všeč in
upamo, da nas bosta še kdaj obiskali.

Zelo rad imam radie. Zbiram jih. Doma jih
imam zelo veliko. Vsi delajo.
Nekaj sem jih dobil doma, pa na odpadu.
Radio so mi dali tudi Asmirjeva mamica,
učiteljica Julija in mamica od Nataške.
Radie imam postavljene na policah v moji
sobi. Vsak dan poslušam radio.
Če bo kdo kakšnega hotel vreči stran, naj
ga raje prinese meni. Zelo ga bom vesel.

ANDRAŽ

TEHOVNIK

PP5

SPLETLI SMO KOMPOSTNIK
KER NAŠA ŠOLA – ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM JELA JANEŽIČA IN VRTEC
NAJDIHOJCA LEPO SODELUJETA NA VEČJIH PODROČJIH, SMO SE GOJENCI
NAJSTAREJŠEGA ODDELKA PP 6 ODLOČILI, DA NA VRTU VRTCA NAJDIHOJCA
POSTAVIMO EKO KOMPOSTNIK.

Izkušnje smo si pridobili z gradnjo
enakega na vrtu naše šole. Za takšno
gradnjo smo se odločili, ker smo EKO
šola. Material za kompostnik smo
dobili kar na obrežju Sore v
neposredni bližini naše šole in vrtca
Najdihojca.

Debelejše veje za ogrodje ter tanjše
veje za prepletanje. Že samo
nabiranje gradbenega materiala je
bil podvig. Bilo je potrebno nabrati
kar veliko vej ter jih prinesti na vrt
vrtca. Najprej smo zarisali krog,
naredili luknje ter vanje zabili
debelejše kole, nato smo pričeli s
prepletanjem.

»…prispevamo delček k izgradnji lepšega ter bolj
ekološkega izgleda naše šole…«
Vmes nam je zmanjkalo tanjših vej
za prepletanje, zato smo jih šli
nabrat na obrežje Sore. Delo smo
končali v nekaj dneh ter nato vrh
kompostnika še »zašili« s srobotom,
da se pletivo nebi podrlo. Prav
ponosni smo na svoj izdelek.
Pomladi pa nas čaka nov izziv. V
atriju naše šole bomo na enak način
pripravili več visokih gredic za naš
zeliščni vrt.

Tako tudi mi, mladostniki
iz
posebnega programa na šoli Jela
Janežiča prispevamo delček k
izgradnji lepšega ter bolj ekološkega
izgleda naše šole ter okolice In ne
nazadnje s tem gradimo lepo
sodelovanj
e z okoljem
v katerem
živimo

MLADOSTNIKI IZ PP 6 OŠ JELA JANEŽIČA ŠKOFJA LOKA

MAJDA MARN

SREČANJE SPREMLJEVALCEV NA
TABORIH VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA
V oktobru je bilo v Termani Laško organizirano
srečanje vseh vodij in spremljevalcev, ki so bili
v letu 2014 na poletnih taborih, katere
organizira Zveza Sožitje.

Iz Sožitja Škofja Loka smo bile prisotne
na delavnicah z naslovom Vrednotenje
programa vseživljenskega učenja štiri
prostovoljke. Program je potekal po
skupinah, in sicer v treh delih. Same
delavnice so bile izredno zanimive, saj
smo se pogovorili o tem, kaj bi bilo še
potrebno spremeniti-izboljšati, da bi bil
tabor za udeležence čim bolj zanimiv in
bi imel vsak nanj čim lepše spomine.
Veliko govora je bilo tudi o tem, da
morajo starši oziroma skrbniki osebe, ki
se
udeleži
letovanja
seznaniti
prostovoljca, ki bo zanj odgovoren in
skrbel 24 ur z možnimi vsemi predvsem
zdravstvenimi težavami posameznika,
glede prehrane, glede pohodnosti in
predvsem to,

na katerih področjih je potrebna pomoč. Zelo
pomembno pa je seveda tudi to, da se za
posameznega udeleženca izbere prava
lokacija.

Vsi prisotni, tako sami vodje kot
spremljevalci, pa smo izrazili željo, da
bi bili zelo veseli, če bi tudi za nas
organizirali kakšen obnovitveni tečaj
prve pomoči, kajti na veliko lokacij
taborov ni organizirane 24-urne
medicinske pomoči. To pobudo so
izrazili predvsem mladi spremljevalci, ki
so se v letu 2014 prvič udeležili
taborov. Vodstvo Zveze Sožitje je to
vzelo na znanje in že na samem
srečanju je bilo izrečeno nekaj pobud
vodij, da bodo to organizirale.

'Družinsko' letovanje v Izoli
Zakaj 'družinsko'? Iz različnih razlogov je letos
naša posadka letovanja štela le pet članov:
Nastja, Polonca, Robi ter Pajo in Daša. Izgledali
smo kot niti ne prav velika družina, zato so bila
vprašanja in opazke kot so »Je to tvoj brat?«,
»Ste v sorodu?« ali »O, kako sta si podobna!«
kar pogosta. Čeprav smo kdaj pa kdaj pogrešali
še kakšnega prijatelja, je bilo letošnje letovanje
tudi zaradi majhnega števila udeležencev nekaj
prav posebnega.
Pa da začnemo na začetku. V četrtek 14.8.2014
smo se ob 8h zjutraj zbrali v Škofji Loki, se
poslovili in se s kombijem odpravili na pot. Pot
ni bila dolga, še posebej pa sta v vožnji do Izole uživala Robi in Nastja, saj sta oba
navdušena nad avtomobili, kombiji, tovornjaki in vsem kar se dogaja na cestah.
Namestili smo se v sobe ter se razgledali naokoli, če je v Izoli vse po starem. Ne
morem reči, da nam je bilo
vreme cel teden
naklonjeno, saj smo
»Imeli smo se odlično,
večkrat iz plaže bežali pred
dežjem, vendar smo se
naplavali smo se za celo leto«
kljub temu imeli
fenomenalno. V dežju smo
se enkrat odpravili na izlet v Portorož, kjer je bilo vreme lepše, tako da smo lahko
odšli na dolg sprehod, Robi in Polonca pa sta skočila v morje in tudi ta dan prišla
do kopanja. Istočasno je v Izoli s Sožitjem letovala še ena večja skupina zbrana iz
cele Slovenije, katerim smo se pridružili na izletu v Piran. Najboljši del izleta je
bila seveda vožnja, saj smo tja odpluli kar z ladjco. Tam smo si ogledali mesto in
nakupili spominke ter kartice za najbližje.
Na kratko. Imeli smo se odlično, naplavali smo se za celo leto, veliko smo se
sprehajali in doživeli veliko novih stvari. Nazaj smo se vrnili vsi živi in zdravi, zdaj
pa že komaj čakamo naslednje leto, da se spet odpravimo na morje. Skoraj pa
sem pozabila glavno stvar, na katero vedno pomislim skupaj z morjem. Sladoled!
Pri tem se nismo ravno držali shujševalne diete 
Daša Gorjan

V nedeljo 8. junija 2014, smo se
“šoferji” kombijev Mičo, Jaka, Slavc in
Andreja vključno s predsednikom
Markom udeležili malega Maratona
Franja, ki je štela celih 97 km.

33. maraton

FRANJA

Od novega leta naprej smo vsak za sebe
trenirali kolesarjenje z enim samim skupnim
ciljem, da v časovnem okviru prekolesarimo
Franjo. Moja dolgoletna želja je bila, da bi se
mi vsaj enkrat uspelo udeležiti tega krasnega
maratona. Za to “noro” dejanje sem dala
pobudo ravno jaz – Andreja, ki sem bila edina
brez kondicije, s preveč kilogrami in povrhu še
brez kolesa. Odločitev je padla. Nihče od nas
ni vedel kaj nas čaka, čeprav smo vsak zase
verjeli, da nam bo uspelo. Največ dvomov je
padlo ravno na moj račun, saj sem bila tudi
edina ženska v naši ekipi. Več kot je bilo
dvomov, bolj sem se trudila in trenirala.

Napočil je dan, da preverimo naše zmogljivosti. Skupaj smo se odpeljali na
start, ki je bil v Ljubljani iz pred BTC – ja in sicer ob 10.30 uri. Ravno na ta
dan je poletje pokazalo vso svojo moč, tako da smo ob 9 uri imeli že krepkih
28 C. Nismo delali drugega kot iskali senco in se “nalivali” s pijačo, da ne bi
dehidrirali. Trenutek resnice in strel pištole, ki je pomenil da nas čaka dolga
neznana pot 97 km.
Prvi najbolj “zagnani” kolesarji se zaženejo, mi pa lepo počasi za njimi. Naj
se kalvarija prične, sem si ves čas po tiho govorila, saj nisem vedela kaj me
čaka. Je pa res, da se nas je vsa ta evforija Franje zelo hitro prijela in ne da
se opisati kako čudoviti občutki so, ko se pelješ za gručo kolesarjev po
Ljubljani in je cela cesta tvoja in prazna avtomobilov. Hkrati pa so nas vsi
pozdravljali in nam ploskali ter nas bodrili kot da bi imeli za sabo že 500 km.

Naš Jaka je na ta dan prišel na svoj račun kot že dolgo ne ( če sploh kdaj). Po
poti kolesarjenja smo videli vse sorte ljudi: od vrhunskih kolesarjev z
“hudimi” kolesi; bolj “obilni” kolesarji lahko bi rekli težko-kategorniki; vsa
pohvala gre invalidom na prilagojenih kolesih, ki so celo pot gledali v sonce
in premagovali ovire z nasmehom na ustih; »starejši« kolesarji z polno
kondicije in elana; otroci v spremstvu staršev; škofjeloški župan Miha Ješe,
ki nam je pokazal kako se kolesari, ko je odbrzel mimo nas in še in še…
Ter na koncu me ženske, gospodinje, mamice, prijateljice in kolesarke
hkrati. Da smo vredne vseh besed se je čutilo v spodbujanju ob poti naše
kolesarske kalvarije. Po poti pa nam je veliko vzpodbudo dajala tudi moška
malenkost, ki so bili polni lepih pogledov in nasmehov.
Pot je minila brez padcev, zvinov, zlomov, slabih plaščev in predvsem brez
sence. Grelo nas je kot, da smo se komu zamerili, a smo kljub temu po petih
urah kolesarjenja in okrepčilnih postankih le prispeli nazaj v Ljubljano, kjer
je na veliko pisalo CILJJJJ.
Še z zadnjimi močmi smo se skupaj zapeljali skozi CILJ in se nasmehnili drug
drugemu, ker nam je uspelooooo!!!! Tisti trenutek je bil za vseh nas pet
najbolj
zmagoslaven in
veličasten
in
vem, da si ga
bomo zapomnili
za vse življenje.
Ponosna sem na
naše fante.
Andreja Žontar
ker
so
mi
omogočili
to
čudovito iz

ŽANIN DNEVNIK

SPECIJALNA OLIMPIJADA V BELGIJI,
ANTWERPEN, 9.- 20. SEPTEMBER 2014
KONČNO SEM DOČAKALA, DA SMO SE Z AVTOBUSOM ODPELJALI V
BELGJIO. TAM SO NAS NAJPREJ SPREJELI PRIJATELJI IZ SLOVENIJE
IN NAM RAZKAZALI NJIHOVE LEPOTE IN ZANIMIVOSTI. PELJALI SMO
SE Z LADJO, ŠLI V DEŽELO ŠKRATOV IN VSI LOVILI RIBE. JAZ SEM
ZMAGALA IN ZA NAGRADO DOBILA ZLATO RIBO.
STANOVALI SMO V PRAVI OLIMPIJSKI VASI, KJER JE GOREL OLIMPIJSKI
OGENJ, OB KATEREM SMO IMELI ZABAVNE IGRE. ZJUTRAJ SMO SE
MORALI ZGODAJ ODPRAVITI Z AVTOBUSOM NA PLAVALNI BAZEN.
PLAVALI SMO EVA, GAŠPER , TINE IN JAZ. SPREMLJALA STA NAS
IRENA
IN
PAJO.
NAJBOLJŠE
SEM
PLAVALA NA 25M PRSNO
IN OSVOJILA ZLATO
MEDALJO. V ŠTAFETI
4X25M SMO VSI SKUPAJ
OSVOJILI 3. MESTO IN
DOBILI
BRONASTO
MEDALJO. NA 5OM SEM
PRI
MOČNI
KONKURENCI OSVOJILA
5.
MESTO.
NA
TEKMOVANJU STA ME
VESELO SPREMLJALA
MAMI IN OČI TER
OSTALI NAVIJAČI IZ VSE
EVROPE.
HITRO JE PRIŠEL
DAN
ZAKLJUČNE
PRIREDITVE IN VELIKA
SLOVESNOST.
21. SEPTEMBRA SMO SE Z
AVTOBUSOM VRNILI V
LJUBLJANO, KJER SMO
IMELI BOGAT SPREJEM
S ŠOPKI IN MUZIKO. DRUŠTVO SOŽITJE V ŠKOFJI LOKI IN ČLANI
DRUŠTVA SO NAMA Z ŽANOM PRIRAVILI VESEL SPREJEM Z MUZIKO.
IMELI SMO DOBRO HRANO IN VESELO DRUŽBO. PLESALA SEM Z
ŽANOM, KI JE TUDI EVROPSKI PRVAK V KOLESARJENJU. VSI SMO
SE ZABAVALI IN ČAS JE HITRO MINIL.

PO ŽURKI SEM SE Z MAMI IN OČIJEM ODPELJALA DOMOV PROTI ŽIREM.
NA POTI SMO SE USTAVILI ŠE PRI PRIJATELJIH V GORENJI VASI, KI
SO MI VESELO ČESTITALI ZA OSVOJENE MEDALJE. POT PROTI
DOMU JE BILA ŽE DOLGA, A VENDAR SEM TO TAKOJ POZABILA, KO
SEM NA NAŠI ULICI V ŽIREH ZAGLEDALA POLNO SOSEDOV,
BALONOV IN DOBRODOŠLICO S
HARMONIKO. SOSEDJE IN
SORODNIKI SO MI PRIPRAVILI BOGAT IN ZABAVEN PROGRAM.
SOSEDOV TONE MI JE SESTAVIL IN PREBRAL LEPO PESEM. TAKO
SMO SE VESELILI IN RAJALI VSE DO POZNE NOČI. NAJBOLJ MI JE BIL
VŠEČ HARMONIKAŠ TILEN, KI MI JE Z VSEMI POLEPŠAL SPREJEM.
NASLEDNJI TEDEN SEM ŠLA Z OČIJEM IN PAJOTOM NA RADIO SORA V
ŠKOFJO LOKO, KJER NAS JE SPREJELA NOVINARKA TANJA. V
SNEMALNEM
STUDIJU
SMO SE POGOVARJALI O SPECIJALNI
OLIMPIJADI V ANTWERPNU. POVEDALA SEM KAKO SEM TRENIRALA,
KAKO LEPO SMO SE IMELI IN KAKŠNE LEPE DOSEŽKE SEM
OSVOJILA. NA KONCU SO NAM POKAZALI PROSTORE RADIA IN TUDI
KAKO POTEKA PROGRAM. POSNETO ODDAJO SEM POSLUŠALA V
NEDELJO POPOLDAN. BILA JE TAKO ZANIMIVA, DA SO MI PRITEKLE
SOLZE PO LICIH.
OČI, MAMI IN JAZ SMO BILI POVABLJENI TUDI NA OBČINO K ŽUPANU ŽIROV,
KI NAS JE VESELO SPREJEL IN ME BOGATO OBDARIL S ŠOPKOM
ROŽ IN DENARNO NAGRADO. POSTREŽENI SMO BILI S SOKOM IN
PECIVOM. POGOVARJALI SMO SE O PLAVANJU V BELGIJI, MOJIH
DOŽIVETJIH IN LEPIH DOGODKIH. FOTOGRAFIRALI SMO SE IN DOBILI
SLIKE, KI SO BILE V GORENJSKEM GLASU IN MI BODO VEČNI
SPOMIN.
ŽANA JUSTIN

Najina ZLATA Žana!
Obisk Specialne olimpijade v Antwerpnu- neprecenljiv in nepozaben dogodek, ki ga želiva deliti z vami.

Odločitev, da se odpraviva na
specialno olimpijado v Belgijo je
bila zelo hitro sprejeta, saj so nama
prijatelji svetovali, da takšnega
velikega dogodka, kjer nastopa najina hčerka
Žana ne smeva zamuditi. Polna pričakovanj sva
se odpravila na pot preko Nemčije, kos
Nizozemske, do prelepe Belgije.
Na otvoritev iger žal nisva mogla, ker je na svet
prijokala najina prva vnukinja Zoja in ta dogodek
je nama dal dodatno motivacijo za potovanje in
Žani motivacijo za dober nastop na igrah.
Da si boste laže predstavljali, vam lahko poveva,
da je na specialni olimpijadi nastopalo 2.000
športnikov iz 58 držav, športnike je spremljalo
čez 1.000 spremljevalcev, za organizacijo pa
skrbelo preko 4.000 prostovoljcev. »Resnično
velik« dogodek.
Antwerpen je bil prizorišče dvoranskih športov
in plavanja. Ob prihodu na prizorišče sva bila
toplo sprejeta, si ogledala prizorišča, kjer so se
odvijali dvoranski športi in se seveda polna
pričakovanj odpravila v bazen, kjer so potekala
tekmovanja v plavanju. Sprejel naju je vroč
bazenski zrak. Povzpela sva se na tribune
bazena in na veliko presenečenje uzrla pravo
olimpijsko prizorišče in oder za zmagovalce na
katerem je visel velik napis

bučnemu navijanju za vsako skupino, še posebej
mogoče za tiste, ki so malo zaostajali in so se
morali do konca bazena še posebej potruditi.
Slovenski plavalci Ana, Tine, Gašper in najina
Žana so se zelo potrudili že na kvalifikacijah,
vendar sva po posvetu s spremljevalcema
Pajotom in Ireno vedela, da bo v finalu za dober
dosežek potrebno še bolje plavati.
Tretji dan tekmovanj smo dočakali prve finalne
boje. Že zjutraj sva se prepričevala, da ne smeva
pričakovati preveč, na prizorišču izvedela, da se
Žana ne počuti najbolje, a je v plavanju stisnila
zobe in na 50m prsno v hudi konkurenci osvojila
5.mesto. Veselje ob dosežku je bilo veliko, a
Žanin pogled nama je dal vedeti, da hoče še
»nekaj več«.
To »nekaj več« smo dočakali naslednji dan, ko je
bilo počutje in razpoloženje odlično. Njen
nasmeh in priprave ob bazenu, so bile dovolj
zgovorne, da želi odplavati tako kot zna. Sledila
je priprava na start in sodnikov pisk, ko so se vsi
pognali na 25 metrsko razdaljo. Ne veva kako so
plavali ostali, kajti najin pogled je bil usmerjen v
Žano, njene zamahe in najino vzklikanje »Dejmo
Žana! Dejmo Žana! Gas!«.

nastopalo 2.000 športnikov iz 58 držav, športnike je spremljalo
čez 1.000 spremljevalcev, za organizacijo pa skrbelo preko
4.000 prostovoljcev. »Resnično velik« dogodek.
»Imenitna predstava si zasluži imenitno
občinstvo!«
Predstave so se pričele s kvalifikacijami, ko sva
na polnih tribunah skupaj z ostalimi starši in
navijači spremljala napete boje. Izvrstni plavalni
nastopi vseh tekmovalcev, so nas spodbujali k

Bolj ko se je bližala koncu bazena bolj je
postajalo napeto – skoraj pozabiš dihati in kurja
polt objame telo. To je bilo za naju najdaljših,
najbolj razburljivih in ob enem najlepših 30
sekund v življenju, saj je Žana osvojila prvo
mesto in zlato medaljo v disciplini 25m prsno.
Solze sreče so nama zalile oči, objela sva drug
drugega in uživala v najlepšem trenutku Žaninih dvignjenih rokah na zmagovalnem odru.

Ponosno je kasneje korakala okrog bazena in v
rokah držala doseženo medaljo, ki jo je ob
prihodu mimo tribune visoko dvignila v zrak.
Komaj sva jo dočakala njen prihod iz slačilnice,
da sva jo lahko oba iz srca objela in ji čestitala.
Vsi skupaj smo se veselili doseženega rezultata,
še posebej pa Žana, saj sva ji obljubila, da bo
slika s kolajno tudi njeno vabilo za
rojstnodnevno zabavo.
Žal sva se morala popoldan odpraviti proti
domu, čakala naju je še dolga pot, a nič ni bilo
težko, saj sva obujala spomine na lepe trenutke,
ki sva jih doživela. Naslednji dan, ko sva še
vedno potovala, pa so nama sporočili, da so Eva,
Gašper, Tine in Žana osvojila še 3. mesto v
štafeti 4 krat 25m prosto.
Presenečenj in dobrih dosežkov vseh slovenskih
športnikov je bilo veliko, srečanja z njimi so bila
v vsakem trenutku prisrčna in nepozabna, tako
kot bo nepozabno najino potovanje in Žanin
naslov evropske prvakinje. Igre v Belgiji so
potekale pod geslom »Igre srca« in ko gledaš
nastope vseh tekmovalcev ugotoviš, da resnično
tekmujejo s srcem, da se veselijo vsakega
svojega uspeha ne glede na rezultat in
predvsem uživajo v medsebojnem druženju.
Ob tej priložnosti se želimo vsi skupaj prisrčno
zahvaliti članom društva Sožitje za prijeten
sprejem in pogostitev v Ljubljani in prostorih
Sožitja , sosedom in sorodnikom za čudovit
sprejem na domači ulici, gospodu županu Žirov
za sprejem in nagrado, medijem, ki so objavili
prispevke o Žaninem uspehu in seveda
spremljevalcu in trenerju Pajotu, ki je ves čas
olimpijade Žano tudi spremljal.
Lili in Gorazd Justin

»Šli smo na sladoled in
plesali na zabavi.«

Glasbeno pevska delavnica v Savudriji
Peljali smo se s kombijem, po poti smo imeli malico in smo šli v hostel Center 121 v
Savudriji. Najprej smo imeli zmenek za dogajanje, potem smo imeli kosilo in plavali
smo na morju. Po večerji smo gledali stilski izziv in je Uroš lakiral Jakove nohte.
Pripravili smo se za plavanje in smo imeli zajtrk in glasbene delavnice. Nato smo šli na
plažo uživat in spet smo plavali v morju. Potem smo imeli kosilo in smo spet plavali v
morju. Po večerji smo gledali havajske plese.
Naslednji dan po zajtrku smo imeli glasbene delavnice, igral sem na harmoniko in slikali
smo se za skupinsko sliko. Odpravili smo se na sprehod po mestu in peljali smo se s
katamaranom okoli Savudrije do Umaga in se sprehodili po mestu. Šli smo na sladoled in
plesali na zabavi.
Naslednji dan smo imeli zajtrk, glasbene delavnice in plavali smo v morju, imeli smo
kosilo, uživali smo na plaži in plavali v morju. Po večerji smo imeli glasbene delavnice.
Naslednji dan po zajtrku smo imeli pokaži kaj znaš, plavali smo v morju in smo imeli kosilo
in delavnice. Delali smo skupinsko sliko in robove. Po listu smo lepili mal morske školjke in
mivke.
Po zajtrku smo se pripravili in vadili za nastop
in plavali smo v morju in zadnjič smo vadili.
Po kosilu smo spakirali in nato smo imeli
večerjo in smo imeli nastop in podelitev
priznanj. Šli smo v diskoteko in na sprehod po
mestu na sladoled.
Po zajtrku smo pili kavico in odhod domov.

Jaka Jenko

L j u b l j a n s k i maraton
Zapisal Uroš Bernik

V soboto 25.10.2014 smo šli teči na
Ljubljanski maraton, tekel sem
na 600 metrov.
Z nami sta šla Pajo in Barbara. Tekli smo po ulicah Ljubljane. Bilo je zelo
veliko tekačev, med njimi sem videl tudi košarkarja Jaka Brodnika iz
Uniona Olimpija. Za nagrado sem dobil majico in medaljo.
To je bil šolski tek na katerem smo tekli otroci in invalidi na vozičkih. Z
menoj so tekli še Tilen, Žana, Monika in Robi.
Na teku mi je bilo zelo všeč, upam da bom lahko še kdaj tekel na kakšni
prireditvi.

Druženje se je zaključilo z obljubo, da se
v naslednjem šolskem letu ponovno
srečamo ob izvedbi podobnih vsebin.

SPECIALNA
OLIMPIADA
Letošnja
olimpijada je bila v soboto, 24. maja, v
Radovljici. Nastopila sem v metanju
žogice in osvojila drugo mesto.
Bilo je zelo lepo, tudi vreme je bilo toplo.
Ker smo se na tekmovanje odpravili že
ob sedmih zjutraj, vrnili pa smo se šele
pozno popoldne, smo bili ob vrnitvi zelo
utrujeni. Vendar pa tudi srečni, saj smo s
seboj prinesli zaslužene medalje.

Olga PEČAN
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Dopoldne smo preživeli v družbi
zvedavih in radoživih drugošolcev, ki so z
našimi uporabniki spontano navezali
stike.

ž i v l j e n j a

V sredo 18.6.2014 smo se skupaj
odpravili na pohod od Vincarjev do
Kranclja in Loškega gradu nazaj v Staro
Loko.

I z

DRUŽENJE Z UČENCI OŠ ŠKOFJA LOKA
MESTO S šolarji OŠ Škofja Loka mesto
smo v preteklosti izvedli nekaj zanimivih
družabno-športnih in zabavnih srečanj.
Sodelovanje z učiteljicami in učenci še
nadaljujemo.

SOBOTA, 24. MAJ Zgodaj zjutraj sem
vstala in pripravila ruzak za specialno
olimpijado, ki je bila v Radovljici. Z
menoj je šla tudi Polona Peternel. V
Škofjo Loko sta naju odpeljala oči in
mami. V avtobusu so se nam pridružili
tudi ostali tekmovalci Društva Sožitje. Na
tekmovanju smo se odlično izkazali, saj
smo prejeli veliko medalj. V teku na
dvesto metrov sem prejela bronasto
medaljo. V štafeti pa smo dobili zlato.
Po tekmovanju je bilo kosilo in zabava.
Domov sem prišla zvečer, saj smo piknik
nadaljevali v Kranju pri atu in mami.
Moje tekmovanje sta si ogledala tudi
Saša in Peter ter ata in mama. Vsi so
nam navijali za dober rezultat. Spodbuda
nam je dala nove energije in motivacije
za vnaprej.
Žana JUSTIN

GASILCI V STARI LOKI V četrtek, 16.10.
2014 smo iz enote Škofja Loka, odšli
obiskat gasilce v Staro Loko. V gasilnem
domu so nas pričakali gasilci in nas
prijazno povabili naprej. Najprej smo si
ogledali gasilni dom nato pa so nas
razdelili v dve skupini in nam ponosno
razkazali svoja dva gasilska tovornjaka z
vso potrebno opremo. V gasilni
tovornjak smo se tudi sami lahko usedli.
Prižgali smo luči in sireno. Razložili so
nam, kaj vse potrebujejo, ko gredo

Marko JELENC

MI GREMO PA PO SVOJE
Na naše
veliko veselje smo se z VDC-jem junija
odpravili v kino. Ogledali smo si film Mi
gremo pa po svoje. V filmu so mladi
fantje in punce taborili v naravi. Z njimi
je taboril tudi smešni vodja tabora. Bil je
zelo neroden in otroci so mu kar naprej
kakšno ušpičili. Ta se je na njih jezil in bil
še bolj smešen. Vsi v dvorani smo se mu
glasno smejali.

l e t o

VIKI GROŠELJ V Kranj je prišel Viki
Grošelj. Predstavil je diapozitive nato so
bila vprašanja. Govoril je od Mond
Blanka kako je hodil po Himalaji.
Najvišja gora v Himalaji je Mont Everest
8848 m.

p e s t r o

Irena LUKANČIČ
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Ugotovili smo, da je poklic gasilca zelo
težak. Zahvalili smo se za prijaznost in za
vso pomoč, ki smo je deležni, ko jo
potrebujemo.

Mitja ZAJC

B i l o

gasilci v akcijo – ko gredo gasiti požar,
reševat ljudi, pomagat pri prometnih
nesrečah, naravnih katastrofah,... Da bi
si lažje predstavljali, smo dobili na glavo
pravo gasilsko čelado, v roke pa cev in
smo poskusili gasiti.

IZLET V POSTOJNSKO JAMO V sredo, 8.
oktobra smo z VDC-jem, z avtobusom
odšli na enodnevni izlet v Postojnsko
jamo. Z vlakom smo se peljali po jami in
si jo ogledali. Po njej smo malo hodili
tudi peš. Videla sem človeško ribico in
kapnike. Prišli smo do dvorane, od tam
pa smo se odpeljali z vlakom ven iz jame.
Potem smo odšli na kosilo. Po kosilu smo
se z avtobusom odpeljali proti Škofji
Loki. Bilo je zelo lepo.

Kristina HAFNER
POHOD NA ERMANOVC Na Ermanovec
smo šli v petek. Peljali smo se z avtom,
peljal nas je Dušan. Na pohodu mi je bilo
všeč. Na pohod smo šli: Sandra, Tilen,
Branka, Simona in Robi ter Dušan in
Alenka.

Sandra MOŽINA
RIBOLOV Tudi letos smo odšli lovit ribe.
Lovili smo na ribiško palico s trnkom.
Pomagal nam je Tomaž in pokazal, kako
se pravilno vrže v vodo. Na ribiško palico
– trnek smo dali sir in kruh. Žal nobene
ribe nismo ujeli, ker niso nič prijemale.
Vsi smo bili zelo žalostni.

Primož ŠTIBELJ

d r ug o
l e to
gl e d at
tr ebu š ni

Tilen MATIJEVIĆ
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V petek, 14.11.2014 smo se odpravili v
Kranj. V Kranju smo si ogledali nastop
trebušnih plesalk. Plesale so na arabsko
glasbo. Nastop mi je bil tako všeč, da
sem se jim tudi sam pridružil. Takšna
glasba me zelo zanima. Če bi imel
možnost, bi se tudi sam učil tega plesa.
Upam, da gremo tudi drugo leto gledat
trebušni ples.

g r e mo

TREBUŠNI PLES

d a

Polona GARTNER

» U p am ,

NASTOP PLESNE SKUPINE COLORADO
Obiskale so nas plesalke plesne skupine
Colorado, v kateri pleše tudi naša
Simona. Ob Country glasbi so se zavrtele
v naši telovadnici. Vse so bile oblečene v
kavbojke, bluze in brezrokavnike. Na
glavi so imele klobuke, obute pa so bile v
kavbojske škornje. Tudi sama rada
poslušam takšno glasbo. Po nastopu
smo jih pogostili s pecivom in kavico,
kjer smo se vsi skupaj posladkali in malo
poklepetali. Njihov nastop mi je bil zelo
všeč in upam, da nas bodo še kdaj
obiskale.

pl es «

NASLEDNJE PRISPEVKE SO UPORABNIKI SAMOSTOJNO
PREDSTAVILI 1.10.2014 NA POSVETU «IZ PRVE ROKE« V
DOBRNI:
MOJA ŽIVLJENJSKA OVIRA: Jernej Porenta
Sem Jernej Porenta. Obiskoval sem tudi Zavod za slepo in
slabovidno mladino v Ljubljani.
Danes pa hodim v VDC Škofja Loka. Star sem 30 let. Zelo rad
pojem, se pogovarjam, družim, poslušam glasbo, ustvarjam (npr.
ročna dela). Zelo me zanimajo države in tuji jeziki
Od rojstva slabo vidim. Nekaj vidim, svetlobo, temo in velike
obrise.. V VDC me vsak dan pripelje in odpelje mami z avtom. Če bi
bolje videl, bi se pripeljal z avtobusom čisto sam.
Palico uporabljam zunaj in če je potrebno tudi notri. Čeprav notri se
že dobro znajdem, tako da ni potrebe.
Zaposleni in uporabniki me sprejemajo takega kot sem. Vsi v VDC
se obnašajo do mene zelo pametno in odgovorno. V VDC mi
omogočijo, da lahko samostojno hodim, ker poskrbijo, da so poti v
hiši proste oz me opozorijo, če je kašna ovira na poti, da se lahko
izognem. Me pod roko primejo, da gremo skupaj, me vprašajo, če mi
pomagajo. Nič pa me ne zafrkavajo, kot v šoli.
Ko sem prišel v VDC, se mi je sprva zdela moja življenjska ovira
nemogoča. Ampak potem, ko sem se navadil, pa je šlo. Tako, da
stvari obvladujem. Pri kakšni svari sem mogoče prikrajšan, vendar se
zaposleni trudijo, da mi čim več omogočijo. Vključijo me v
aktivnosti, ki jih zmorem in jim sledim. Udeležen sem pri vseh
aktivnostih za dvig kakovosti življenja, ki me zanimajo – npr.
potopisna predavanja, obisk Župana občine Škofja Loka, obisk
knjižnice ipd. Če gremo iz hiše, mi zagotovijo individualnega
spremljevalca.
Všeč mi je, da človek človeka sprejme takega kot je.

»Vesel
sem, ko
odprem
peč in
vidim,
da so
krožniki
lepi«

MOJ PRISPEVEK NAŠ IZDELEK: Primož Štibelj
Sem Primož Štibelj, doma iz Spodnje Luše. Vsak dan se sam z
avtobusom pripeljem v VDC, v Škofjo Loko.
V delavnici me Dušan uči delati z glino. Všeč mi je, ker se v delavnici
znamo pohecat. Velikokrat valjam glino za krožnike. Potem iz gline
izrežem krog in ga dam v kalup. Ko se krožnik posuši, ga zbrišem z
mokro gobo.
Krožnike tudi zlagam v peč. Ko so krožniki pečeni, jih poberem z
rokavicami, ker so vroči. Pa glazuro mešam. Jo je treba zelo dobro
premešati, da ni grudic. Pa glaziram tudi. Moram biti zelo natančen. Če
je glazura na debelo, popoka, ko se peče. Pa pazim, da se krožniki ne
dotikajo, ker se zlepijo. Dušan potem preveri, če sem v peč dobro
zložil.
Vesel sem, ko odprem peč in vidim, da so krožniki lepi. Všeč mi je, ko
me Dušan pohvali, ker dobro delam.
V VDC delam tudi števce, razstavljam jih. Pa ravnam in zlagam
rokavice, sestavljam GSM sponke, sestavljam mape. Najraje pa delam z
glino, mi je pa všeč, da kdaj delo zamenjam.
Zelo rad delam, zato rad prihajam v VDC. Ponosen sem, ker znam tako
dobro delati z glino in ko vidim lep izdelek.

SKRBNIŠTVO: Zdenka Urbanc
Sem Zdenka Urbanc iz Tržiča. V Varstveno delovni center
prihajam že več kot deset let. Najprej sem bila vključena v enoto
Tržič. V Tržiču sem živela skupaj z mami in staro mamo, dokler ni
umrla. Ko mami ni več zmogla skrbeti zame, sem dobila skrbnico.
Takrat sem se preselila v bivalno enoto v Škofjo Loko.
V bivalni enoti živim v sobi skupaj z Marico. Marica je postala
moja prijateljica. Skupaj preživiva veliko časa. Jaz v sobi najraje
poslušam radio, Marica pa rada plete volno. Moja soba mi je zelo
všeč. Z Marico pospravljava vsaka svojo polovico sobe. Za sesanje
po tleh sva zadolženi obe.
V skupnih prostorih v bivalni enoti stanovalci opravljamo
dežurstva. Če si dežuren, cel teden opravljaš dodatne naloge. Te
naloge so zlaganje umazane posode v pomivalni stroj in
pospravljanje čiste posode iz stroja, brisanje miz v jedilnici in
odnašanje smeti. Jaz najraje v jedilnici pobrišem mize. V bivalni
enoti veliko hodimo na izlete in imamo praznovanja rojstnih dni
naših stanovalcev. Na izlete se odpeljemo s kombijem, večkrat pa
gremo peš po Škofji Loki in okolici v naravo. Rada živim tukaj.
Navadila sem se živeti z ostalimi v bivalni enoti.
Vsak mesec grem za vikend na obisk k mami v Tržič. Včasih
obiščem tudi prijatelje v tržiški enoti. Sama znam skrbeti zase.
Kadar pa rabim pomoč, mi pomagajo zaposleni. Moja nekdanja

skrbnica Monika mi je pomagala pri plačevanju položnic in
urejanju drugih stvari. Obiskala me je tudi v bivalni enoti.
Pokazala sem ji svojo sobo.
Zdaj je moja skrbnica Andreja. Z njo se vidiva vsak dan, ker je
Andreja zaposlena v Varstveno delovnem centru. Skupaj sva na
banki odprle nov račun. Podpisala sem veliko dokumentov. Dobila
sem novo bančno kartico. Z Andrejo sva šli k okenčku, sama sem
plačala položnico za zimovanje in dvignila denar. Potem sva šli na
kavo. To mi je bilo všeč. Naslednjič sva šli na kavo med prazniki.
Z Andrejo se pogovoriva tudi o prijavah na moj dopust. Jaz sem se
odločila, da grem letos v Moravske toplice. Andreja mi je na
internetu pokazala hotel in bazene. Zelo mi je bilo všeč, zato sem
šla raje v toplice. Med kolektivnim dopustom sva na sprehod in
kavo povabili tudi Marjetko, ki jo imam zelo rada. Ko sem imela
avgusta rojstni dan, sta me Andreja in Marjetka obiskali v bivalni
enoti. Skupaj smo šle v mesto na kavo. Andreja ima rojstni dan
oktobra. Povabila je mene in Danilota iz bivalne enote, ki tudi
praznuje takrat na sok s smetano in tortico.

MOJA OMEJITEV: PRESNOVNA BOLEZEN – Tomaž Demšar
Začelo se je pri enem letu, odstop mrežice. Najprej na enem očesu, čez
nekaj dni pa še na drugem. Pol so mi operacijo naredili, da so mi
odstranili. Od takrat imam ves čas očala. Nekaj časa po operaciji sem
bil tudi v bolnici, na opazovanju. Dobival sem kapljice za oči.
Kasneje sem bil na operaciji na obeh kolenih, ker sem hodil na X. Pol
leta nisem smel hoditi, da se je hoja uredila. Potem sem hodil na razne
preglede, CT glave in druge. Vendar niso nič pametnega ugotovili.
V Ljubljani na otroški ambulanti, se je zame zavzela zdravnica, ki se je
ukvarjala z redkimi boleznimi. V tujino so poslali kri na pregled, kjer
so odkrili bolezen. Dobil sem zdravila. Po drugi kontroli sem začel z
dieto. Poleg oči sem imel tudi težave z hitro rastjo (15 cm in več na pol
leta). Po operaciji žil na nogah, so mi začele noge odmirati in sem
moral prenehati jemati tablete B12.
Tromboza nog, sladkorna, izguba vida, nihanje krvnega tlaka; vse to so
lahko posledice moje bolezni.
Hodil sem na Zavod za slepo in slabovidno mladino, 11,5 let. Od 1.
septembra 2003 hodim v VDC Kranj, enoto Škofja Loka.
Naučil sem se živeti z boleznijo, sam pazim kaj jem. V VDC mi
zaposleni naročijo malico, ki ustreza moji dieti. Tudi ko gremo izven
hiše in malicamo kje drugje, poskrbijo za mojo dieto.

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 8, p.p. 541, 4220 Škofja
Loka,
transakcijski račun: 0700-0000-0092-240 pri Gorenjski banki.
e-mail: info@sozitje-skofjaloka.si ali predsednik@sozitje-skofjaloka.si
spletna stran: www.sozitje-skofjaloka.si
davčna številka: 26465175
matična številka: 5061156
Telefonske številke ustanov, v katere vozimo:
VDC Škofja Loka:
031/454-882
Razvojni vrtec Škofja Loka:
04/51-22-462
OŠ Jela Janežiča:
04/50-61-410
OŠ Poljane:
04 518 31 00
SONČEK Kranj:
04/23-64-180
Korak Kranj:
04/28-18-610
Zveza Sožitje Ljubljana:

01/43-69-750

Plavanje v Centru slepih za društvo Sožitje je vsako soboto od 10.00 do
12.00 ure. Začetek je bil drugo soboto v novembru. Zaključek plavanja je
zadnjo soboto v mesecu aprilu.
Pridružite se staršem, ki se srečujejo v Klubu staršev vsak drugi četrtek od
18.00 do 20.00 ure. Več podatkov dobite pri gospe Anki Di Batista.
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 Rebronja, 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
ANDREJA:
040/254-909
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.

SOŽITJE
društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Škofja Loka

