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Branje kot zdravilo 
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KILO KOFETA  

Spoštovani, cenjeni bralci našega hišnega časopisa 
»Kilo kofeta«! 
 
»Kjer je pa nevednost, tam je mnogo neumnosti, 
prazne vere in vraž«, je zapisal pisatelj Josip Jur-
čič. Citat, ki sodi v vsako obdobje in vsekakor tudi 
v današnji čas.  
 
Letos se spominjamo 140-letnice smrti Josipa Jur-
čiča, pisatelja, pesnika, urednika in avtorja prvega 
slovenskega romana Deseti brat. Mineva tudi 150 
let od nastopa uredniške službe pri časniku Slo-
venski narod in 160 let odkar je kot sedemnajstlet-
nik objavil Pripovedko o beli kači v Slovenskem 
glasniku. 

Na pobudo občine Ivančna Gorica je leto 2021 raz-
glašeno za leto Josipa Jurčiča, v sklopu katerega se 
bodo odvijali mnogi dogodki po celi Sloveniji.  
 
Zanimivo je, da smo prav v Jurčičevem letu 2021 
v naši stanovanjski skupnosti na Malem Vrhu ob-
čutno povečali hišno knjižnico. Trije donatorji so 
nam prijazno odstopili več zabojčkov raznovrstnih 
knjig.  
 
Kljub temu, da nimamo veliko samoiniciativnih 
ljubiteljev branja v sami hiši, smo vse knjige s 
hvaležnostjo sprejeli in jim namenili dostojne pro-
store: v dnevni sobi, na hodniku nad klavirjem in v 
računalniškem kotičku.  
 
Ob podrobnejšem pregledu smo našli zelo zanimi-
ve knjige, ob marsikateri pa zavzdihnili: »Tole pa 
moramo prebrati!« In jih tudi bomo! Skupaj. 
 
Poleg ustvarjalnih, kuharskih, kulturnih in drugih 
delavnic, večkrat pripravimo tudi bralne delavnice 
in  tako spoznavamo slovensko in svetovno litera-
turo. 

V ustvarjalnih delavnicah smo želeli dodati kamen-
ček v mozaiku projekta občine Grosuplje: Bra-
nju prijazna občina, z izdelovanjem knjižnih ka-
zal, ki jih ob priložnostnih dogodkih z veseljem 
razdelimo. Takšna priložnost se nam je ponudila ob 
obisku knjižnice v Ivančni Gorici. 
 
K tokratni številki časopisa smo k snovanju pova-
bili tudi stanovalce iz drugih stanovanjskih skupin, 
ki so nam poslali svoje zapise. 
 
Nevednost, ki jo je v citatu omenil Josip Jurčič, 
lahko blažimo z modrostjo, ki jo vedno znova naj-
demo v knjigah, naših prijateljicah. 
 
Povabljeni, da se sprehodite skozi  prispevke o pre-
življanju posebnega časa, se zaustavite ob fotogra-
fijah in doživite zapisane besede naših stanovalcev 
v poeziji in prozi. 
 
Natalija, Maja in Nada 
 

https://www.gro.sik.si/wp-content/uploads/2021/03/140-LET-plakat.pdf
https://www.gro.sik.si/wp-content/uploads/2021/03/140-LET-plakat.pdf
https://www.gro.sik.si/wp-content/uploads/2021/03/uredniske-sluzbe-pri-casniku-Slovenski-narod.pdf
https://www.gro.sik.si/wp-content/uploads/2021/03/uredniske-sluzbe-pri-casniku-Slovenski-narod.pdf
https://www.gro.sik.si/wp-content/uploads/2021/03/Pripovedko-o-beli-kaci.pdf
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JURČIČEVO LETO, KAMIŠIBAJ IN ŠE KAJ 

Kamišibaj je oblika pripovedovanja zgodb ob sli-
kah. Slike so vložene v lesen oder in za njim stoji 
pripovedovalka- kamišibajkarka. 

Izvira iz Japonske in je sestavljen iz besed kami 
(papir) in šibaj (gledališče). Škatli, ki se odpre v 
oder pa pravimo butaj.  

S kamišibajem smo se spoznali ob ogledu Jurčiče-
ve razstave v knjižnici Ivančna Gorica. 

Letos je namreč leto Josipa Jurčiča, saj mineva 140 
let od njegove smrti. Jurčič nam je vsem poznan  
še iz šolskih dni, ko smo prebirali Desetega brata, 
ki je prvi slovenski roman in Rokovnjače. 

Josip Jurčič je znan ne le kot pisatelj, temveč tudi 
novinar in urednik. Kot prvo je objavil 
»Pripovedko o beli kači«, ki nam jo je ob kamiši-
baju predstavila bibliotekarka in kamišibajkarka 
ga. Maruša Pušnik. Ogledali smo si tudi pripoved-
ko »Jama, po kateri se pride na oni svet«.  

Ga. Maruša nas je popeljala še po Jurčičevi razsta-
vi in nam na kratko osvetlila Jurčičevo življenje in  
njegova dela. 

Za vse udeležene je bilo to čudovito sredino dopol-
dne, polno sonca, prijaznih knjižničark, kulturni 
dogodek, in po dolgem času pobeg iz hiše na Ma-
lem Vrhu. 

Nada Marinčič, Natalija Nose 
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In še spominček na ogled 

Jurčičevega Sosedovega 

sina na Muljavi.  

Prav tako imamo lepe spo-

mine na  Jurčičevo igro 

Tihotapec.                             
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  KILO KOFETA  

 

Zakaj imajo lovski psi ušesa povešena? 
Ker imajo dovolj lovskih laži. 
 
Kaj imajo kmečka dekleta in vaške mačke skupne-
ga? 
Nič! 
 
Ko pride Zdenko v službo, ima na glavi veliko 
buško. Sodelavci ga vprašajo, kje jo je dobil. 
Zdenko pove: »Žena mi je vrgla konzervo paradiž-
nika.« 
 
Zakaj imajo žirafe dolge noge? 
Zato, da jim ne smrdijo! 
 
Ljudska modrost: »Če baba nima metle, pa z jezi-
kom pometa.« 
 
Lepa punca se kopa na morju, grda pa se kopa v 
lavorju! 
 
Braco: »Bazilika in paradižnik sta zaljubljena, jaz 
in Rezika pa ne!« 
 
Fant pravi dekletu, da ima take zobe kot bisere.  
»Tako lepe?« » Ne, tako redke!« 
 
Kakšna je krava v notranjosti? 
To ve že vsak tele! 
 
Verica stopi skozi vrata v hotelsko sobo in prese-
neti par v postelji. Dekle v njej ogorčeno zavpije: 
»Kaj si dovolite! Ali je to vaša soba?« 
Verica: »Ja, moja! Pa mož tudi!« 
 
Kaj dobimo če križamo pujsa in žirafo? 
Veliko vratovine! 
 
Tajnici malo večje firme v Grosupljem se pogo-
varjata in prva reče drugi: »Včeraj me je šef zape-
ljal ….  K frizerju! 

BRACOTOVE DOMISLICE 

V knjigarno vstopi moški in reče  

prodajalki: “Prosim, rad bi knjigo  
z naslovom: 

“Moški, gospodar v hiši.” 
Prodajalka ga pogleda in reče:  

“Poglejte zgoraj, znanstveno fantastiko 

prodajamo v prvem nadstropju.” 

Kadar teče pogovor o knjigah, me marsikdo vpra-
ša, kdaj sem se začel zanimati za branje in knjige.  
 
Vse skupaj je povezano s samo uporabo knjig v 
šoli. Osnovna šola je bila prva institucija, ki mi je 
dala vzpodbudo za branje v okviru domačega bra-
nja. 
 

Po osnovni šoli je sledil krajši premor do srednje 
šole, kjer nam je bilo prav tako ponujeno veliko 
knjig v branje. V začetku nisem imel posebnega 
zanimanja, kasneje pa se je pojavila potreba po 
raznovrstnih informacijah, ki so shranjene v knjiž-
ni obliki. 

Tako so se začeli moji prvi obiski knjižnice. To so 
bile zelo vesele urice, saj sem tam našel številne 
knjige, ki jih nismo imeli doma. Kadarkoli je bila 
možnost, sem jo izkoristil za odhod v knjižnico. 

 

Sedaj obiskujem knjižnico v Grosupljem in mi je 
zelo všeč. Imajo veliko gradiva in čudovito čitalni-
co za listanje raznih revij in drugih publikacij.  

 

Boštjan Hribar 

BRANJE JE POTOVANJE 
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Odkar pomnim so bile knjige v mojem življenju 
stalnica. Že kot otrok, preden sem se naučila brati, 
sem zelo rada gledala slikanice. Zelo so mi bile 
všeč knjige z lepo ilustracijo.  

Še posebej mi je iz otroštva v spominu ostala zbirka 
Walt Disneyjevih zgodb, ker je imela zelo lepe ilus-
tracije in sem jo zato neštetokrat prebrala. Bila je 
moja najljubša zbirka. Včasih pa sem samo gledala 
ilustracije in si na podlagi njih izmislila v glavi svo-
jo zgodbo.  

Tudi v šolskih letih sem zelo veliko časa preživela 
v šolski knjižnici, kjer sem zbirala gradivo za kak-
šne plakate ali seminarske naloge. Ko pa sem odra-
sla, je ta hobi malo zamrl, ker zaradi hitrega tempa 
življenja nisem imela veliko prostega časa.  

Pri 30-ih letih pa sem duševno zbolela, tako da sem 
kar naenkrat imela veliko prostega časa. Dolgo sem 
iskala najrazličnejše načine kako zapolniti ta čas.  

Začela sem hoditi na sprehode, nakupe, gledala TV 
in se ukvarjala z raznimi drugimi dejavnostmi, s 
katerimi sem si krajšala čas. Vendar pa mi nobena 
od teh dejavnosti ni izboljšala počutja, dokler se 
nisem vključila v stanovanjsko skupino. Tam sem 
namreč odkrila, da imajo na voljo veliko knjig z 
najrazličnejšo tematiko. Odločila sem se, da za hobi 
preberem eno. In tako se je vse začelo. Na začetku 
se je zgodilo, da sem prebrala tudi dve knjigi na 
dan.  

Moram povedati, da se ob branju zelo sprostim, um  
se umiri, misli mi ne begajo, ker sem skoncentrira-
na na dogajanje v knjigi. Zame je branje kot zdravi-
lo, saj se mi je počutje izboljšalo, postala sem bolj 
umirjena in tudi na psihiatriji nisem bila odkar sem 
začela brati. To pa je že polnih 7 let odkar sem pri-
šla v stanovanjsko skupino. 

Pri izbiri tematike knjig nisem izbirčna. Berem vse 
od pustolovskih knjig, kriminalk, romanov, kratkih 
zgodb do knjig z duhovno vsebino. Včasih ko be-
rem kako knjigo, se tako zatopim v besedilo oz. 
zgodbo, da se počutim, kot da sem v kakem filmu, 
kot da bi sodelovala v zgodbi. 

Branje bogati tudi besedni zaklad in ugodno vpliva 
na spomin in zbranost. Z branjem tako bolj kvalitet-
no izkoristim čas in upam, da bom še dolgo sposob-
na zanj. 

Brez knjig mi živeti ni. Branje mi pomeni način 
življenja in brez njega si ga ne znam predstavljati.  

Jasna Alagić 

BRANJE KOT  ZDRAVILO 

Zame je branje kot zdravilo,  
saj se mi je počutje izboljšalo,  

postala sem bolj umirjena in tudi na psihi-
atriji nisem bila odkar sem začela brati.  
To pa je že polnih 7 let odkar sem prišla  

v stanovanjsko skupino. 

»Iskal sem počitka vsepovsod,  
a našel sem ga samo v kotičku  

z majhno knjigo v rokah.« 
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V stanovanjski skupini Kranj smo se v tem letu v 

okviru Centra za krepitev zdravja, ki ga izvaja 

Osnovno zdravstvo Gorenjske, v Zdravstvenemu 

domu Kranj, udeležile psihoedukativnih delavnic, 

kot so Tehnike sproščanja, spoprijemanje s stre-

som, Podpora pri spoprijemanju z depresijo in Pod-

pora pri spoprijemanju s tesnobo. Udeležile smo se 

testiranja telesne pripravljenosti in merjenja telesne 

sestave. Uporabnica, pri kateri se je na novo odkrila 

sladkorna bolezen tipa II, se je udeležila delavnice 

z naslovom Delavnica s sladkorno boleznijo. 

 

Na delavnici Tehnike sproščanja smo se seznanile s 

tremi različnimi tehnikami sproščanja, kot je diha-

nje, postopno mišično sproščanje in vizualizacija. 

Vse tri tehnike so se z demonstracijo predavateljice 

tudi praktično izvedle. Pri delavnici Spoprijemanje 

s stresom smo se seznanile kaj stres pomeni in za-

kaj nastaja v našem telesu. Kakšen vpliv imajo na 

dogajanje okoli nas naše misli. Kako stres pripelje 

do duševne bolezni, telesnih težav, kako si lahko 

pomagamo v stresnih situacijah in preprečiti preo-

bremenjenost. Na delavnici Podpora pri spoprije-

manju z depresijo, ki je danes vse pogostejša du-

ševna motnja, smo spoznale, kako jo prepoznati. 

Kakšni so vzroki, posledice in zdravljenje. Na de-

lavnici Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, nam 

je bilo predstavljeno prepoznavanje vzrokov in zna-

kov povišane tesnobe in anksioznih motenj. Sezna-

nili smo se z vrstami zdravljenja in načini kako si 

pomagamo sami. Vseh delavnic so se uporabnice z 

zanimanjem udeležile. Na delavnicah so sodelovale 

s svojimi mnenji in predlogi ter izpostavile težave s 

katerimi se vsakodnevno srečujejo v svojem življe-

nju. S svojim sodelovanjem so ustvarile prijetno 

izobraževalno in poučno klimo. Vsebinska sestava 

delavnic, ki jo je podajala predavateljica, je bila 

zasnovana tako, da so se teme med seboj povezova-

le in dopolnjevale. Podajanje vsebine je bila smisel-

na in poučna. Za vsako posamezno delavnico je 

vsaka od udeleženk dobila priročnik s podano vse-

bino. Psihoedukativne delavnice so potekale skozi 

vse leto.  

Vsaka izmed delavnic je časovno obsegala od ene-

ga do štiri srečanja. Vsako srečanje je trajalo od 60 

minut do 90 minut. Za delavnice, ki so bile vsebin-

sko poglobljene, se je za vsako udeleženko pri 

osebnem zdravniku ali referenčni sestri pridobila 

napotnica. Zaradi razmer z epidemijo s korona viru-

som so se delavnice izvajale individualno le za našo 

skupino in z vmesnimi prekinitvami. Kakor so epi-

demiološke razmere dopuščale, so se delavnice na-

daljevale. Izvajale so se z vsemi priporočili, kot je 

nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok in upošte-

vanje priporočene medsebojne razdalje. 

 

V Stanovanjski skupini Kranj vsak jutro telovadi-

mo. Ob lepem in toplem vremenu pogosto izvede-

mo sprehod v naravo in telovadimo zunaj na sve-

žem zraku ali na vrtu. Ob slabem vremenu in nižjih 

temperaturah izvedemo telovadbo v dnevnem pro-

storu v hiši. Dogajanje v hiši si popestrimo z 

ustvarjanjem tematskih delavnic, kot je izdelovanje 

pustnih očal, izdelovanje velikonočnih pirhov in 

urejanje vrta ter odstranjevanje odpadlega listja z 

dreves. Ob dnevu duševnega zdravja, smo skupaj z 

uporabnicami naredile daljši sprehod po mestnem 

jedru Kranja. Pot nas je vodila po mostu čez sliko-

viti kanjon reke Kokre. Sprehod smo zaključile s 

kosilom v bližnji restavraciji. Z uporabnicami smo 

preživele prijeten in pester dan. 

 

V času razmer z epidemijo korona virusa uporabni-

cam ni lahko. Stežka so se navadile na nove razme-

re in s tem pogojujoče omejitve. In težko so se na-

vadile na nošenje mask zunaj in v zaprtih javnih in 

zdravstvenih ustanovah, omejitve druženja na 

manjšo skupino oseb, upoštevanje medsebojne raz-

dalje in razkuževanje rok. V stanovanjski skupini 

smo določili dve uporabnici, ki sta izmenično za-

dolženi za vsakodnevno razkuževanje izpostavlje-

nih površin v skupnih prostorih, kot so kljuke vrat 

in ročaji za odpiranje omar in predalov ter stikala za 

luči.  

KREPITEV ZDRAVJA V STANOVANJSKI SKUPINI KRANJ 

 

Sonja Kopač 
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Uporabnicam se vsakodnevno dvakrat na dan, zju-

traj in zvečer meri telesna temperatura.  

Vsakodnevno se prezrači vse skupne prostore in 

sobe uporabnic. Težko je bilo za uporabnico, ki je 

vsakodnevno obiskovala bližnji gostinski lokal, ko 

je šla na kavo, sok ali sladoled. Ni mogla razumeti, 

da so gostinski lokali zaprti in mora spremeniti 

svoj vsakodnevni ritual. Kar nekaj časa je hodila 

preverjat ali je njen priljubljeni gostinski lokal od-

prt.  

 

Uporabnicam je bilo odsvetovano, da bi se zadrže-

vale v trgovskih objektih. Zaposlena sem jim po-

magala, da so vsaka zase sestavile seznam potreb-

nih stvari, nato sem za njih opravila nakup v trgo-

vini. S tem se je poskušalo zmanjšati možnosti za 

okužbo. 

 

Obiski svojcev in prijateljev so po navodilu pri-

stojnih našega društva v notranjih prostorih stano-

vanjske skupine odsvetovani. Uporabnice komuni-

cirajo s svojci preko telefona, SMS sporočil in 

elektronske pošte. Zdravstvene obravnave se pri 

večini uporabnicah izvajajo s psihiatrom, zdravni-

kom, specialistom ali drugim zdravstvenim delav-

cem po telefonu. Obisk psihiatra, zdravnika ali 

specialista se izvede le v nujnem primeru, ko tele-

fonski stik zaradi narave zdravstvene obravnave ni 

mogoč, kot je poškodba ali obisk laboratorija za 

krvne preiskave. 

 

Zaposlena sem uporabnicam ves čas v pomoč in 

oporo. Name se obračajo z vsemi svojimi težava-

mi, katere skušamo s skupnimi močmi rešiti in po-

iskati ustrezno pomoč.  

 

S priporočili, omejitvami in odrekanji upamo na 

čim boljšo zajezitev vnosa virusa v našo stano-

vanjsko skupino. Z uporabnicami smo si enotne, 

da se je za skupno dobro  potrebno potruditi. 

 

 

 

 

Program socialna vključenost in 

bivanje v stanovanjski skupini 
 

Trenutno sem vključena v Program socialne 

vključenosti na Centru – Kontura v Kranju. De-

lam lažja sestavljalna dela, kot je odstranjevanje 

folije na laserjih. Delo poteka od ponedeljka do 

petka, od 8.00 ure do 14.00 ure, torej delam 

vsak dan po 6 ur. Samo delo mi ni težko, sem se 

kar hitro privadila in osvojila delo ter si pridobi-

la nove delovne izkušnje. Delo ni fizično napor-

no. Delam po svojih sposobnostih in zmožno-

stih. Pri pridobivanju ročnih spretnosti sta mi 

pomagali naši mentorici v naši delavnici, kjer 

delo poteka vsak dan. Vsak dan vodim listo pri-

sotnosti, kamor beležim delovne aktivnosti. 

Veliko mi pomeni, da se v Programu socialne 

vključenosti izvajajo tudi prostočasne aktivnosti, 

kot so izleti, sprehodi, družabne igre, razne 

ustvarjalne delavnice, kot je izdelovanje ročnih 

izdelkov iz gline, ogled kulturnih ustanov in pri-

reditev, enodnevni izlet na morje ter kuharske 

delavnice. Vsak teden ob ponedeljkih poteka 

pogovorna skupina, na kateri povem, kaj sem 

počela ob koncu tedna. Istočasno poteka tudi 

sestanek naše delovne skupine. 

Mentorici sta mi s svojim strokovnim znanjem, 

svetovanjem, delovnimi izkušnjami, prijaznostjo 

in odgovornostjo pri delu pomagali pri dosega-

nju mojih zaposlitvenih ciljev. Za ta namen, sta 

mi mentorici, za usmerjanje lastnih ciljev, pri-

pravili in izdelali individualni načrt posamezni-

ka, torej namenjen meni, za doseganje lastnih 

ciljev. Individualni načrt posameznika je name-

njen podporni zaposlitvi in me motivira in 

vzpodbudi, da lažje opravljam delo, osvojim ko-

munikacijske veščine in da sem odgovorna pri 

delu. 

 

Osebno mi veliko pomeni, da poleg dela, ki ga 

opravljam, poskrbim še za svojo fizično in psi-

hično pripravljenost. V stanovanjski skupini v 

kateri bivam, ob koncu tedna kuham in posprav-

ljam ter opravim zadolžitve v hiši, za katere sem 

zadolžena. Kadar mi dopušča čas rada rišem, 

prepevam in poslušam glasbo. 

 

Monika Žefran 
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NAŠTEVANJA 
 
O MLADOSTI MOJIH SANJ 
 
Moje življenje, 
moja iluzija, moje trpljenje. 
Moje razodetje, moje sanje. 
Moje pesmi, vse moje znanje. 
Moje razdejanje, moje preživetje. 
Moja materija, moja MATI. 
 
Jaz soldat, v bitki za srečo. 
Zvezda na roki, otroci za nami. 
Vsa naštevanja , vsa števila. 
 
Vse rastline in živali, 
vsi  ljudje in predmeti, 
vse gorje, vsa žalost, 
vsa radost, vse veselje. 
 
Vse je modro, rumeno, zeleno, 
rdeče – svetleče, 
sem opisal vam vesolje. 
 
 
 

 
STRAST 
 
Jočem. Jočem. 
Ker tebe hočem. 
Trpim, ko te zagledam. 
Strastno ljubim te, 
ko ponujaš se mi. 
 
Pa me pogledaš milo, 
da se ogenj vžge. 
Poslušaš mirno, 
da zlezem iz teme. 
 
Odideš trezno, 
pod kontrolo je vse. 
Misliš name, ko razideva se. 
Zbolim – na smrt ljubim te. 
 
 

 

MISEL 
 
K višavam naproti, 
k odlični modrosti, 
k skrajni goloti. 
 
Moliti se Bogu,  
da nas obvaruje, 
majhnih laži, neke pohote. 
 
Za hrbet se zazrimo, 
da nemoč v soncu zanj sprevidimo. 

SUZANA LAIBACHER 
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AJDA PRELOG 

 

CVET PROTI TEBI 

Korak, le en korak, ta odločilni, 

greš dol ali gor, to pozna, 

menim da vsak. 

 

Znak, le en znak, ta krasni, 

alarmantni, ta spozna, ki gre 

čez moj prag. 

 

Roža, le ena koža, ta živi, 

najlepše diši tistemu, ki 

zanjo skrbi, jo preživi, on zna, 

ker v njeni senci preži… 

 

Sedaj pa proti tebi obrnjen je cvet, 

obljubljen dal ji boš svet, 

zaslužen počitek v temi, ta cvet 

obrnjen, zdaj proti tebi. 

 

Ukraden bil je prezgodaj moj cvet, 

uničil moj in tvoj je ves svet, 

od koder prišla je moč, to ve 

za enkrat le divja noč. 

 

Kdo sem, kdo ti si, no daj, 

vse to mi nariši, z eno, 

zadnjo potezo me reši, 

sovražnik sem sebi, 

obračam že cvet proti tebi… 

 

Roža, le ena koža, ta živi,  

najlepše diši, 

tistemu, ki za njo skrbi, jo preživi, 

on zna, ki v njeni senci preži… 

 

Sedaj pa proti tebi obrnjen je cvet, 

obljubljen dal ji boš svet, zaslužen 

počitek v temi, moj cvet obrnjen zdaj 

končno proti tebi, le tebi… 
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LETO 2021 - LETO JOSIPA JURČIČA 
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KNJIŽNA KAZALA IZ MALEGA VRHA 
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Na povabilo zaposlenih iz stanovanjske skupine 
Mali Vrh  Natalije Nose in Nade Marinčič, smo 
se v stanovanjski skupini Kranj odzvali k sno-
vanju njihove nove številke hišnega časopisa 
’’Kilo kofeta’’.  
 
Iz stanovanjske skupine Kranj se uporabniki vse-
skozi udeležujejo sodelovanja pri povabilu na pro-
jektih.  
 
Na prireditvi ob dnevu duševnega zdravja v Dru-
žbenem domu Šmarje - Sap so se naši uporabniki 
predstavili z nastopom s pesmijo in s predstavitvi-
jo svoje pripovedi o življenju in delu v stanovanj-
ski skupini. 
 
S sodelovanjem v projektu »Vključujemo in akti-
viramo« so sodelovali pri delavnicah. V zborniku 
projekta »Vključujemo in aktiviramo« so se pred-
stavili s svojimi prispevki v zapisih, pesmi, vizual-
ni poeziji in ilustracijami. 
 
V naši stanovanjski skupini uporabniki radi prebi-
rajo knjige v poeziji in prozi. Ob tematski delavni-
ci na kulturni praznik ob dnevu Franceta Prešerna,  

STANOVANJSKA SKUPINA KRANJ IN SODELOVANJE  
PRI  SNOVANJU HIŠNEGA ČASOPISA   

Sonja Kopač 

smo z uporabniki obnovili znanje o življenju in delu 
Franceta Prešerna. Recitirali smo njegova dela kot 
so: Zdravljica, Povodni mož, Pevcu, Pod oknom, 
Nezakonska mati, Slovo od mladosti ter še nekatera 
druga. 

Sodelovali smo v projektu »Vključujemo in aktiviramo«. Na prireditvi ob dnevu duševnega zdravja v dru-

žbenem domu Šmarje -  Sap smo se predstavili s pesmijo in osebno izpovedjo. 
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NAŠE SKUPNO DELO: IGRA 

Marija  Zaman, prejemnica Jurčičeve plakete 2021 

S stanovalci stanovanjske enote Mali Vrh smo se 
prvič srečali v letnem gledališču na Muljavi, ko so 
si prišli ogledat Jurčičevega Domna. 
 
Za skupno sodelovanje smo se dogovorili v Ivanč-
ni Gorici na koncertu, ki ga Pevci in godci ljud-
skih pesmi Studenček prirejajo vsako pomlad ob 
dnevu žena. 
 
Stanovalci iz Malega Vrha so imeli željo, da bi 
enkrat nastopili na odru, pred publiko. Skupaj z 
zaposlenima Natalijo in Majo so me prosili, če bi 
jim pomagala pri igri v vlogi mentorice. 
To delo sem z veseljem sprejela. Posebej za njih 
sem napisala skeč: »Dobro jutro na Malem Vrhu«. 
 
Ker sama ne vozim sem prosila go. Veroniko, tudi 
prostovoljko, če bi mi lahko pomagala s prevo-
zom. Veronika je privolila, za kar sem ji zelo hva-
ležna. Tako smo se začeli dobivati na Malem Vr-
hu. 
 
Na prvem srečanju smo si razdelili vloge. Začeli 
smo z bralnimi vajami, kasneje pa smo vadili v 
Družbenem domu Šmarje - Sap. Igralci so bili zelo 
prizadevni in marljivi. Hitro so se učili, poskrbeli 
smo za sceno in rekvizite. 
 
Med nami se je razvilo pravo prijateljstvo. Pri-
pravljali smo se za nastop na dan duševnega  

zdravja, 10. oktobra. Za vse nas je bil to velik 
prazničen dan. Po lepem petju šmarskih pevk so 
že napovedali našo točko. Skeč so odigrali spro-
ščeno, duhovito in iskreno. Po dvorani se je razle-
gel močan aplavz in tega so bili nastopajoči iz-
jemno veseli in ponosni, da zmorejo tudi kaj take-
ga kot je nastop pred publiko. Na koncu proslave 
je sledila še pogostitev. 
 
S tem se naše sodelovanje ni zaključilo. Zanje 
sem napisala še nekaj kratkih komičnih scenari-
jev. Ko so v svojem igranju napredovali, smo se 
lotili tudi resnih del slovenskih pisateljev kot sta 
Bevk in Cankar. 
 
Nastopali smo še po drugih stanovanjskih enotah 
Novega Paradoksa in na proslavi v Ivančni Gori-
ci. 
 
Sledila je deklamacija Prešernove pesnitve »Lepa 
Vida« s kostumi in rekviziti. Nadalje smo uprizo-
rili skeč: »Kavica vse pomiri«. Ob letu Ivana 
Cankarja smo zaigrali njegovo črtico »Skodelica 
kave«, ter za materinski dan »Solzice« Prežihove-
ga Voranca. 
 
Srečevali smo se tudi izven vaj, skupaj smo praz-
novali predvsem rojstne dneve. Naša srečanja so 
bila prijetna, vesela in sproščena. 
 
Naš zadnji nastop smo izvedli v letu 2019, ko 
smo odigrali skeč z naslovom »Hišni sestanek na 
Malem Vrhu«, ki je bil prava uspešnica. Igralcem 
sta se pridružili tudi zaposleni Natalija in Nada. 
 
Nadalje nam je pandemija vsem spremenila ži-
vljenje, a upamo, da ne za dolgo: 
 
 

Upati, ne se vdati. 
 

Upati si, zaupati si. 
 

Upati na vse, zaupati si. 
 

Gledati s srcem naprej! 
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SUDOKU 

Vsako število od 1 do 9 se lahko pojavi točno enkrat 
v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem 
kvadratu velikosti 3 × 3. V mreži so nekatera števila 
že podana.   

SMEŠNICE 

UGANKE 

Lahko branje 

Blondinka v knjižnici.  

Prvič se je odločila, da bo nekaj prebrala. 
Knjižničarka jo vpraša: "Vam dam kaj težjega ali 
lažjega?" 
"Tudi kaj težkega mi lahko daste, saj imam zunaj 
avto." 

 

Knjiga: Kako doživeti sto let? 

Žena nervozno nekaj išče po stanovanju. 
“Miha, si videl mojo knjigo?” končno vpraša moža.  
“Katero?” 

“Tisto z naslovom: Kako doživeti sto let.” 
“Vrgel sem jo v smeti, ker jo je hotela brati tvoja 
mama!” 

 

Če bi bil direktor 

Učitelj da svojim učencem za nalogo prosti spis z 

naslovom: »Če bi bil direktor«. 
Vsi pridno pišejo, le Janezek izgubljeno gleda skozi 
okno in s prsti potrkava po šolski klopi. 

»Zakaj ne pišeš?« ga vpraša učitelj. 
Janezek odvrne: »Čakam na svojo tajnico.«  

 

Ni razumel 

»Janezek, svoj prosti spis moraš napisati še enkrat in 

sicer tako, da ga bo razumel vsakdo, ki ni bedak.« 
»Bom, gospod učitelj. Ali mi lahko poveste česa 
niste razumeli?«  

 

Nesreča nikoli ne počiva 

»Janezek, kako je bilo danes v šoli?« 

»V redu. Pisali smo prosti spis.« 
»In o čem si ti pisal?« 
»O tem, kako je šel stric Tone na izlet v hribe in 

spoznal teto Fani.« 
»Kakšen naslov pa si dal spisu?« 
»Nesreča nikoli na počiva ...«  

Petindvajset jih koraka, 
a drugačna je prav vsaka, 
kdor dodobra jih spozna, 
je med knjigami doma.  

 

Liste ima, čeprav ni drevo, 
ki bi v njem gnezdile ptice. 
Zato pa tam stran za stranjo 
gnezdijo črke, zložene v vrstice.  

 

Bela njiva - pa ni ajda, 
črno seme - pa ni mak; 
kdor ti seme rad prebira, 
bo morda še učenjak.    
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VODORAVNO NAVPIČNO 

NAGRADNA KRIŽANKA 

Če boste pazljivo prebrali časopis »Kilo kofeta«, ne boste imeli težav pri reševanju križanke. 

Rešeno križanko slikajte in jo z vašim imenom in priimkom pošljite na: novi.paradoks.malivrh@siol.net 

Trije izžrebanci bodo prejeli nagrade (velja za stanovalce DNP). 

Povej mi kaj bereš … 

Ne morem si misliti dobre knjige … 

Človeka, ki je prebral eno samo knjigo … 

Soba brez knjig ... 

… ki bi ne izboljšala bralca. 

… je podobna telesu brez duše. 

… in povem ti kdo si. 

… se bojim. 

SESTAVI PREGOVORE 
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NAŠ VSAKDAN V SLIKI  

Naš vsakdan je prepleten z raznolikimi delavnicami, sprehodi po okolici, ki je lepo urejena s pločniki, praz-

novanji rojstnih dni in vključevanji v lokalno skupnost. Veselimo se izletov, piknikov in počitnic ob morju. 
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Časopis Kilo kofeta, Stanovanjska skupina Mali Vrh - Društvo Novi Paradoks 
Uredniški odbor: Nada Marinčič, Natalija Nose, Maja Pajk 
Oblikovanje: Nada Marinčič 
Prispevki stanovalcev in zaposlenih v Društvu Novi Paradoks 
Slike: iz arhiva DNP  
Naslovna stran:  Ogled potujoče fotografske razstave v Grosupljem: »Evropska sredstva povezujejo« 
Tisk: PARTNER GRAF d. o. o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje 
Naklada: 200 izvodov 

ZAHVALA 

V našem hišnem časopisu Kilo kofeta smo se kot 
običajno odločili, da vam opišemo in slikovno pri-
kažemo, kaj vse se je dogajalo v preteklem obdob-
ju.  
 
Leto 2020 in 2021 je bilo predvsem polno presene-
čenj in odrekanj, vendar smo kljub vsemu uspeli 
sodelovati z lokalno skupnostjo, prostovoljci in 
raznimi organizacijami. 
V veliko zadovoljstvo nam je bilo, da smo bili po-
vezani z različnimi društvi, skupinami, posamezni-
ki, prostovoljci ter svojci, ki nas kljub epidemiji 
Covid 19 niste pozabili. 
  
V tej številki bi se radi v imenu Društva Novi Pa-
radoks in stanovanjske skupine Mali Vrh zahvalili 
vsem, ki ste se oglasili pri nas in obiskali naše sta-
novalce, seveda z vsemi varnostnimi ukrepi, pa 
tudi tistimi, ki ste nam preko telefonskih pogovo-
rov dajali spodbudo in podporo, ki smo jo še kako 
potrebovali, saj je za nami leto, ki nas je preseneti-
lo in ustavilo. Hkrati pa je bil čas, ko smo se zave-
dali kaj in  kdo nam veliko pomeni.  
 
Naj  omenimo vse vas, ki ste veliko prispevali za 
naše vsakdanje življenje:  župan Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič, predsednik Krajevne skupnosti 
Šmarje - Sap g. Janez Pintar, ki nam je pomagal 
pri zaščitni opremi ter nudil ostalo pomoč. Nadalje 
RK Grosuplje, RK Ivančna Gorica, RK Šmarje - 
Sap, ga. Sonja Boh, ki nas nikoli ne pozabi, Žup-
nijska Karitas Škofljica, ki nas s svojimi dobrotami 
obdari ob velikonočnih in božičnih praznikih; vsi 
donatorji, prostovoljci, še posebej prostovoljka ga. 
Ljubica Perc in sosed Rado, ki nam v vsakem tre-
nutku priskočita na pomoč. Velik hvala tudi Vrt-
narstvu Frbežar in Mesarstvu Maver. 
 
Zahvala gre tudi svojcem naših stanovalcev, ki jim 
polepšate dneve z raznimi pozornostmi. V tej šte-
vilki bi radi  obudili spomine in dali zahvalo  

sodelovanju v širši lokalni skupnosti in vsem, ki 
ste v preteklosti sodelovali z nami.    
Verjamemo in upamo, da bo še čas za naša dru-
ženja, skupna ustvarjanja in sodelovanja. 
 
Imeli smo veliko srečo, da smo pred leti spoznali 
prostovoljko go. Marijo Zaman in z njenim men-
torstvom  postali igralska skupina, ki je brez ve-
like treme nastopila na odrih raznih dvoran. Do-
kazali smo da veliko zmoremo, ne glede na teža-
ve s katerimi nas je življenje postavilo na preiz-
kušnjo.  
 
Na pobudo Občine Ivančna Gorica je Vlada Re-
publike Slovenije leto 2021 razglasila za leto Jo-
sipa Jurčiča. V tem jubilejnem letu so podelili 
Jurčičeva priznanja posameznikom in skupinam, 
ki so pomembno prispevali k razvoju kulture v 
domačem okolju. Med njimi je tudi naša prosto-
voljka in mentorica ga. Marija Zaman. Prejela je 
Jurčičevo plaketo in ji ob tem čestitamo v imenu 
Društva Novi Paradoks in stanovanjske skupine 
Mali Vrh tako zaposleni kot stanovalci z nasled-
njimi besedami:  
 
»Draga Marija, veseli smo, da ste ravno vi med 
prejemniki tako velikega kulturnega priznanja. 
Že ob prvem našem skupnem sestanku smo vas z 
navdušenjem sprejeli medse. V našo hišo ste s 
svojo vnemo, nasmehom, potrpežljivostjo in 
vztrajnostjo vnesli veselje, predvsem pa ste nam 
vlili občutek, da zmoremo. Z vaje v vajo smo bili 
boljši. Hvala Vam  za vašo toplino, dobro srce, 
vaš nasmeh namenjen vsakemu od nas in ker ste 
verjeli v nas. 
 
Hvala, da ste bili ključen del naše skupne zgod-
be. Upamo in želimo, da bi skupaj sodelovali še 
v prihodnje, ko bodo situacije glede epidemije 
bolj ugodne. Draga Marija, iskrene čestitke!« 
 
Natalija Nose  
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Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja 

Stanovanjska skupina Mali Vrh - Šmarje Sap 


