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UVODNIK 
Drage bralke in spoštovani bralci našega hišnega časo-

pisa »Kilo kofeta«. 

 

Še nedolgo nazaj smo vas ob vašem obisku sprejeli le 

pri vhodnih vratih in z masko na obrazu. Le naše oči so 

govorile, kako veseli smo vas. 

In zopet, še nedolgo nazaj smo se pogosto vozili na 

testiranje, si vsakodnevno merili temperaturo  in s 

strahom gledali koliko črtic se bo pokazalo na testni 

ploščici. Pravijo pa, da ljudje radi pozabimo na stvari, 

ki niso prijetne.  

 

Trenutno se že lahko bolj brezskrbno udeležujemo raz-

nih prireditev v lokalni skupnosti in zopet na stežaj 

odpiramo vrata vsem gostom, ki pozvonite pri nas na 

Malem Vrhu. 

 

Tako smo si maja v Grosupljem ogledali čudovit pavi-

ljon »Medena zgodba«. 

 

Udeležili smo se koncerta Pevcev in godcev ljudskih 

pesmi Studenček v vasi Hudo pri Ivančni Gorici in tam 

tudi sodelovali s skečem »Regrat«. 

 

V organizaciji našega društva Novi Paradoks smo se 

koncem maja sprehodili po Arboretumu Volčji Potok, 

ki v vsakem letnem času ponudi obiskovalcu paleto 

barv cvetja in drevja, ki so blagodejne za oči in poboža-

jo dušo. 

 

Veliko gostov je privabil naš stanovalec, ki je v najlep-

šem mesecu praznoval 60. rojstni dan. Na teraso smo 

prinesli vse stole in klopi, kar jih imamo v hiši, da smo 

lahko vse posedli. V prijetnem vzdušju smo po dolgem 

času spet doživljali vso radost medsebojnega druženja, 

smeha in preproste sproščenosti. 

 

Nekateri obiskovalci so nas letos še posebej lepo razve-

selili. Za velikonočne praznike sta nas obiskali članici 

ŽK Škofljica z veliko  košaro velikonočnih dobrot.  

Naš vsakoletni donator je Vrtni center Frbežar iz Male-

ga Vrha. Gospa Ana Frbežar nam je kar na dom pripe-

ljala sadike rož, zelišč in zelenjave.  

Naša redna obiskovalka, ki nikoli ne pride praznih rok, 

je gospa Sonja Boh, predsednica krajevnega odbora RK 

Šmarje - Sap. Vsem en velik hvala! 

 

Dragi bralec, povabljen, da se sprehodiš po našem 

hišnem časopisu in nas še bolje spoznaš. 

 

Nada Marinčič 
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NA KONCERTU STUDENČKOV 

Na povabilo naših prijateljev smo končno zopet doča-

kali koncert Pevcev in godcev ljudskih pesmi Studen-

ček z naslovom: Veselo v mesec maj! Tokrat v gasil-

skem  domu v Hudem pri Ivančni Gorici. In res je bilo 

veselo! 

 

V pozdravnem nagovoru je voditeljica pozdravila pri-

sotne: gospoda župana Občine Ivančna Gorica Dušana 

Strnada in njegovo ženo, tudi nas z društva Novi Para-

doks in VDC Želva Ivančna Gorica. Zadoneli so Studen-

čki, naši gostitelji. Sledili so številni nastopi: predstavi-

li so se naši stanovalci Veronika, Rezka in Branko s 

skečem z naslovom Regrat pod mentorstvom Marije 

Zaman. S plesom so nas pozdravili uporabniki VDC 

Želva. Dalje smo se veselili ob zvokih harmonike in 

petja. Zaigrali so nam harmonikarji: Nace Kek, Ivan 

Pelko ter harmonikaši Marjana Skubica. 

 

Na koncu so sledile zahvale vsem sodelujočim. Prejeli 

smo darilce od predsednice Pevcev in godcev ljudskih 

pesmi Studenček ge. Renate Laznik.  Tudi naš Branko 

je podaril gostiteljici Renati Laznik svojo ročno izdela-

no punčko in  naše darilce  v spomin na dogodek, ki 

nam je zopet pričaral nasmeh in toplino v naših srcih.  

Na koncu smo se družili  na dobri pogostitvi, ki so jo 

pripravili. 

 

Razdelili smo 40 darilc, ki smo jih pripravili v stano-

vanjski skupini na Malem Vrhu, zloženke Novega Para-

doksa ter glasila Priložnosti in Kilo kofeta.  

    

Maja Pajk 
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Naša režiserka Marija Zaman je poskrbela za kvalitetne vaje za skeč »Regrat«. Neutrudna, z veliko energije. Marija, hvala! 
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Rezi:   Kuham kosilo. Kaj ko bi vidva šla po re-

grat? 

Branko:  Bova šla. Še prej pa te nekaj vpraša-

va? 

Rezi:  Kaj? 

Branko: Kateri mesec ima 28 dni? 

Rezi:  Zakaj me pa to sprašuješ?  Ja, februar, a 

ne? 

Branko:  Narobe, oziroma nepopoln odgovor. 

Vsi meseci imajo 28 dni, nekateri celo več! 

Rezi:   Zdaj pa hitro po regrat!  

Branko:  Meni se ne da! 

Veronika:  Meni tudi ne! Postaviva ji še eno 

vprašanje. 

Rezi: Kaj nista še šla? 

Veronika:  Ej, daj nama odgovori na tole vpra-

šanje: kaj gre gor in dol, pa ves čas ostane na 

mestu? 

Rezi: Kaj me preizkušata? Gor, pa dol, pa pri 

miru?  Oj joj, joj! Jaz moram iti kuhat. Hm, gor, 

pa dol, pa pri miru?  To ni možno! To je moj 

zadnji odgovor! 

Veronika :  Ja, je možno! Pravi odgovor so 

stopnice! 

Rezi: Prav pa stopnice! Zdaj pa že pojdita po 

stopnicah ven, po regrat! 

Branko:  Ah, ne da se mi premikati. 

Veronika:  Rezi, še eno vprašanje, ker greš ra-

da v knjižnico in bereš knjige. Koliko knjig lah-

ko daš v prazen nahrbtnik? 

Rezi: Nekaj že, dam jih lahko 5 in še kakšno za 

povrh. 

Veronika: Narobe! Samo eno! 

Rezi: Kako? Le eno? 

Branko: Veš, samo eno knjigo daš lahko v na-

hrbtnik, potem pa ni več prazen. 

Rezi: Vesta kaj, zdaj pa dovolj! Kosilo bo kma-

lu kuhano, regrata pa še ni! 

Veronika: Rezi, ne bodi jezna, samo še to te 

vprašam: Ker rada kuhaš, s katero roko je treba 

mešati vroč čaj? 

Rezi: Joj, joj! Če si desničar z desno, če si levi-

čar pa z levo, a ne? 

Veronika :  Narobe! 

Rezi:  Zakaj narobe? 

SKEČ »REGRAT« 

Branko: Mešaš s tisto roko, v kateri držiš kuhal-

nico! 

Rezi: Zdaj pa dovolj! Nehala bom kuhati, ker mi 

nič ne pomagata. Kar sama kuhajta, jaz pa grem 

na pomladni koncert Studenčkov v Ivančno Go-

rico!  Adijo! 

 

Scenarij: Marija Zaman 
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 Pred začetkom koncerta smo skeč še malo povadili. Nekaj pozitivne treme je seveda bilo. Vendar so naši stanovalci 

igralci: Terezija, Veronika in Branko že kar navajeni nastopanja na odrih. 

Tudi tokrat so se odlično odrezali in poželi velik aplavz. 
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Zaposleni in uporabniki stanovanjske skupine Društva 

Novi Paradoks, enote Mali Vrh  smo bili s strani Občine 

Grosuplje in Čebelarskega društva Grosuplje,  povablje-

ni ob svetovnem dnevu čebel na medeno popotovanje s 

pomočjo izobraževalno-informativnega PAVILJONA 

MEDENA ZGODBA, ki je potekala od ponedeljka, 23.05. 

do 25.05.2022 na Adamičevi ploščadi v središču Grosu-

pljega.  Na povabilo smo se prijazno odzvali in se dogo-

vorili za termin. 

24.05.2022 smo se skupaj s prostovoljko Ljubico, ki nam 

je priskočila na pomoč glede prevoza, odpravili proti 

Grosuplju. Že od daleč smo zagledali prevozni čebel-

njak. 

 

Paviljon je prevozni čebelnjak namenjen izobraževanju, 

predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva ter 

medenih izdelkov. Bil je opremljen z najsodobnejšo vi-

deo in zvočno tehniko. 

 

Prijazna čebelarja sta  nas popeljala v čebelji svet s po-

močjo vida, vonja, tipa in na koncu tudi okusa. Pokažeta 

nam tudi pripomočke za točenje medu, shranjevanje in 

še posebno zanimivo je bilo kako same čebele nabirajo 

in nosijo v panje oz. t. i. satnike nektar, ki se potem 

spremeni v med.  Ogledamo si tudi posebno čebelarsko 

opremo s posebnim pokrivalom, da ob točenju medu 

čebelarje ne popikajo čebele. Predstavijo nam posebne 

pripomočke za  odkrivanje posebnih pokrovcev na satju, 

precejanje medu in kozarce v katerih je shranjen med. 

 

Posebno je zanimivo, da je največ  čebel delavk in imajo 

samo eno matico in več tisoč trotov. Ogledamo si sat 

čebeljih zarodkov, ki pa ni bil naraven ampak v 3D obli-

ki. Na zvočniku poslušamo čebelje  brenčanje kot bi bili 

v panju. Povedo tudi, da so čebelarji zelo ponosni na 

našo avtohtono čebelo, ki se imenuje Kranjska čebela. 

So pa čebele tudi dobre opraševalke raznih pridelkov, 

zato jih imajo radi tudi kmetje.  

 

V tej medeni postaji smo lahko poskusili najrazličnejše 

vrste medu od akacije do kostanja, hoje in cvetličnega 

medu. Vsi okusi so nekaj posebnega. Najbolj nam je bil 

všeč cvetlični med. Med smo lahko tudi kupili. Prijazna 

ga. Marta  pa nas je povabilo na svojo kmetijo, kjer se 

ukvarjajo s čebelarstvom. Izročimo ji tudi nekaj naših 

promocijskih zloženk in časopisov.  

Pohvalila je naše stanovalce, saj so zelo z zanimanjem  

poslušali in si ogledovali predstavitev o čebelah. Imeli 

so kar nekaj vprašanj.  

Zahvalili smo se za povabilo, predstavitev in jim čestita-

li ob svetovnem dnevu čebel.  

 

Po končanem ogledu  smo si  privoščili še  sladoled. Pol-

ni prijetnih vtisov pa  tudi znanja o čebelah,  smo se 

vrnili v našo stanovanjsko skupino na Mali Vrh.  

 

Natalija Nose 

MEDENA ZGODBA 
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SPREHOD PO ARBORETUMU 

V lepem majskem dnevu smo se zbrali stanovalci in 

zaposleni iz vseh stanovanjskih hiš pri vhodu Arboretu-

ma Volčji Potok. Arboretum Volčji Potok je edini samo-

stojen arboretum v Sloveniji. Arboretum sodi med naj-

pomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji 

in je bil razglašen za kulturni spomenik državnega po-

mena.  

 

Manjša skupina se je del poti peljala z vlakcem, ostali 

pa smo sledili priporočeni smeri po parku. 

 

Poleg vsega čudovitega raznovrstnega cvetja, so vrtnice 

najbolj pritegovale naše poglede. Ogledali smo si tudi 

razstavo ananasovk in orhidej, kaktusov in tropskih 

metuljev. 

 

V prijetnem ambientu letne kavarne smo se posladkali 

s sladoledom in se malo odpočili. Pred bogato cvetočim 

grmičkom  smo naredili skupinsko fotografijo. 

 

Dalj časa smo se zadržali pri strašnih dinozavrih, ki jih 

v tem času obnavljajo. Tako nismo bili deležni njihove-

ga oglašanja in premikanja. 

 

Malo utrujeni, a dobre volje smo se vrnili na Mali Vrh. 

 
Nada Marinčič 
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NAŠI SPREHODI PO OKOLICI 

Na Malem Vrhu je veliko lepih  poti v naši neposredni 

bližini. Prometa sicer ni veliko, vendar smo pozorni na 

avtomobile, ko jih srečamo na ozki vaški cesti. 

 

Ko  cesta zavije navzgor proti gozdu, se nam odprejo 

široki razgledi na vse strani. Nekateri stanovalci gredo 

radi vsakodnevno sami na sprehod, drugi se odzovejo 

na povabilo in spodbudo zaposlenih. 

 

V začetku tega leta smo se sprehodili po novo zgraje-

nem pločniku, ki povezuje občino Grosuplje in občino 

Škofljica. Veseli smo varne poti, saj se sedaj lahko brez 

skrbi sprehodimo  po krožni poti: desno navzdol po 

klancu in potem levo navzgor po pločniku na regionalni 

cesti in nato levo pri vrtnariji navzgor po klancu do na-

še hiše. Klanci nam sicer povečajo srčni utrip, a to je 

bistvo sprehoda. 

 

Nada Marinčič 
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PRAZNOVALI SMO SKUPAJ 
Ob dopolnjenem 60. letu se počutim zelo dobro, samo 

malo sem prestar. 

 

Na moj rojstni dan je prišlo veliko gostov:  stric Emil z 

ženo Damjano, Natalija, Maja, Nada, soseda Majda, 

Sonja Boh, Anka Fabjan, predsednik Srečko, prosto-

voljka Veronika z možem Petrom, ga. Ljubica, ga. 

Branka …  

 

Pridružili so se mi tudi vsi naši stanovalci, samo sosta-

novalke Rezi ni bilo in sem jo zelo pogrešal. Vesel sem 

bil vseh lepih daril, ki so mi jih prinesli.  

 

Ljudski pevci in godci Studenček so me presenetili s 

svojim obiskom. Pred njihovim prihodom so nam za-

poslene govorile, da pride na oglede novi stanovalec, 

zato smo bili vsi presenečeni, ko so se pripeljali  muzi-

kantje. Zapeli so mi lepe pesmi in mi prinesli darila.  

 

Zelo so me razveselili.  

 

Hvala vsem, ki ste prišli in mi polepšali dan! 

 

 

Branko Erjavec 
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Covid ni takšne vrste obiskovalec, ki bi se ga razveselili.  

A je prišel, brez da bi se napovedal, brez da bi nas prej 

poklical. Še potrkal ni. 

 

Dejstvo je, da smo se ga dolgo otepali, da smo se pridno 

držali vseh varnostnih ukrepov. Niti mu nismo odprli 

vrat, le kje se je izmuznil noter?! 

 

Ko pa smo imeli enkrat neljubega gosta v hiši, smo bili 

pozorni nanj, da ne bi postal preveč domač, da nas ne 

bi preveč okupiral, se nas polastil. 

 

Brez da bi kdo koga prosil, niti ne določil, smo delovali 

v hiši kot ekipa. Kdor je bil v karanteni (beri: v dnevni 

sobi) je imel pred vrati mizico, kjer so se vsak dan zna-

šli: enkrat čaj, drugič  kava, sadje, vitamini, priboljški, 

kosilo … 

 

Poklicali smo se po telefonu in tako ohranjali stik, si 

nudili podporo in spodbudo. Ker biti sam ni prijetno. 

Kljub obiskovalcu Covidu! Ta je obiskal kar več naših 

stanovalcev in tudi zaposlene ni pozabil. 

 

Bili smo veseli, da je bil naš obiskovalec Covid bolj ši-

bak in nam ni delal večjih preglavic. In ko je po 3 tednih 

končno odšel, smo si res oddahnili, dobro vse razkužili, 

spustili noter svež vetrič, ki je prinesel v hišo veselje in 

novo energijo. 

 

Na hišnem sestanku smo bili vsi po vrsti pohvaljeni. Da 

smo videli drug drugega, da smo drug drugemu poma-

gali in skupaj prebrodili ne ravno prijeten čas. Sami 

sebi smo kar zaploskali, saj so težki časi iz nas potegnili 

najboljše. 

 

 

Nada Marinčič 

OBISKAL NAS JE COVID  
Zelo smo bili pozorni na korona virus. In ravno ko so 

minili hudi časi, smo dobili obvestilo, da je zbolela so-

stanovalka. Zelo zvito se je bolezen prikradla med ostale 

sostanovalce. Tudi mene je doletela. Po hišnem testira-

nju smo šli še na uradnega. Tudi uradni test je bil poziti-

ven. 

 

Po vrnitvi iz testne postaje sem se preselil v dnevno so-

bo. Kosilo so nam vozili iz Doma starejših. Hrana je bila 

dobra, a pogrešali smo domačo kuhinjo. Pri vsej preven-

tivnosti sem redno razkuževal kljuke in vse ploskve, ki 

sem jih prijemal. Veliko podporo sem imel od Zlatka in 

Veronike. Za menoj sta pomivala posodo in mi kuhala 

čaj. Tako mi ni bilo treba zahajati v skupne prostore. 

 

Skupaj z ostalimi smo prebrodili ves ta čas, ko smo zbo-

levali eden za drugim. Zelo prijetno vzdušje in medse-

bojna pomoč stanovalcev in pozornost zaposlenih so 

pripomogli k hitrejšemu okrevanju. Zahvala gre zapo-

slenim, da so se potrpežljivo ukvarjali z nami: priprav-

ljali razkužila, delili maske, nas ob okužbi selili v dnev-

no sobo, razkuževali prostore, skrbeli za prevoz kosil ob 

nedeljah in nas vozili na testiranja. 

Končno je prišel čas, ko se je življenje postavilo nazaj v 

običajne tirnice. 

 

 

Boštjan Hribar 

Malo sem bila utrujena, kakor spomladansko utrujena. 

Ko sem bila mlada, sem jemala vitamine. Vitamini po-

magajo proti pomladanski utrujenosti in prehladu. Pred 

leti sem hodila v službo, kar me je utrudilo. Rada imam 

čaj, med in sok iz domačega sadja. Higiena rok je zelo 

pomembna. Zaposleni so nas večkrat testirali. Nosili 

smo zaščitne maske. Okusno hrano smo dobivali iz Do-

ma starejših. 

 

 

Terezija Omejec 

Bila sem v skrbeh. Pomagala sem kuhati čaj in pomaga-

la sostanovalcu, ko je zbolel. Za njim so zboleli še drugi 

in tudi njim sem pomagala. Mene je bilo strah, vendar 

nisem zbolela za Covidom 19. 

 

 

Veronika Stećuk 

Bil sem zelo presenečen, ko je bil test pozitiven. Malo 

mi je bilo tudi nerodno, da so me crkljali. Bil sem v 

dnevni sobi, kjer sem tudi spal. Kar pogrešal sem mojo 

sostanovalko Reziko in ostale stanovalce. Bilo mi je 

precej dolgčas. In še s to masko na obrazu! 

 

Branko Erjavec 
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SVOJCI ZA LEPŠI VSAKDAN 
V našem društvu veliko časa namenimo delu s svojci. 

Skozi dolgoletno delo smo opazili tudi stisko svojcev in  

ugotavljamo, da tudi oni sami potrebujejo bolj kontinu-

irano in organizirano pomoč. Namreč pogosto so druži-

ne prepuščene samim sebi že z vidika zakrivanja težav 

pred okolico. V družbi je žal še vedno močno prisotna 

stigma.  

 

V celostni obravnavi za uporabnika je pomembno ohra-

njanje socialne mreže in aktivna vključenost celotne 

družine, varen in prijeten družinski prostor. V naši sku-

pini veliko časa namenimo razgovorom s svojci in orga-

niziranju skupnega časa. Obiski tako polepšajo dan ne 

samo uporabniku in svojcu temveč celotni skupini. O 

tem pogosto pravimo, da razpravljamo že teden prej in 

teden kasneje. 

 

Maja Pajk 
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ČAS NE SME LE MINITI ... 

»Čas ne sme le miniti, znati ga moramo zapolniti«, sem 

nekje prebrala. In tako skušamo delovati tudi  v naši 

stanovanjski skupnosti na Malem Vrhu. Poleg rojstno-

dnevnih praznovanj, izletov, piknikov, organiziramo 

različne delavnice, ki nam popestrijo včasih enolično 

življenje. 

 

Letos smo pred velikonočnimi prazniki izdelovali dari-

la: zajčke s čokoladnimi pirhi. Tako smo imeli priprav-

ljena darila za naše obiskovalce. 

 

Tudi za udeležence koncerta Studenčkov smo z barva-

mi za steklo poslikali steklene kozarčke in jih napolnili 

z bonboni. Vsak je bil vesel darila, ki smo ga sami pri-

pravili. 

 

Zaposlena stanovalcem rada predstavim kakšno knjigo 

in skupaj prisluhnemo krajšim pripovedim. 

 

Stanovalcem je na voljo računalniški kotiček, kjer lah-

ko pobrskajo po internetu, poslušajo glasbo ali si poi-

ščejo določene informacije. 

 

Najbolj zaželene so ustvarjalne delavnice, saj nas za-

motijo, ob ustvarjanju se sprostimo in se razveselimo 

ličnih izdelkov. V maju smo izdelovali vrtnice iz papir-

ja. 

 

Letos smo večkrat izvedli vodeno telovadbo z raznimi 

pripomočki: elastičnimi trakovi, žogami, drsniki ... 

Zaposlena sem pripravila posamezne postaje, predsta-

vila vaje in udeleženci so se preizkusili na vseh posta-

jah. Vaje so nas ogrele in novi udeleženci pri telovadbi 

so ugotavljali, da se je za pravilno izvedene vaje kar 

treba potruditi.  

 

Zelo radi se igramo »Človek, ne jezi se«, se včasih jezi-

mo in včasih nasmejemo.  

 

Natresla sem nekaj drobcev iz življenja v naši hiši, kjer 

je vsakega po malo. In s temi majhnimi doživetji napol-

nimo čas. 

 

Nada Marinčič 
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ZNATI GA MORAMO ZAPOLNITI 
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DRUŽENJE NA PIKNIKU 
V začetku junija smo se stanovalci stanovanjske skup-

nosti Mali Vrh udeležili skupnega  piknika na piknik 

prostoru Ločice. Zjutraj sem zaposlena v trgovini Tuš 

prevzela donacijo čevapčičev mesarstva Maver.  

 

Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je bilo lepo sončno. 

Ob prihodu nas je pozdravil predsednik društva Srečko 

Brumen. Organizatorka piknika Sonja Škrabec nam je 

predstavila plan dneva. Sledila je jutranja kavica in čaj.  

Na razpolago je bilo sveže sadje.  

 

Nato smo imeli jutranjo razgibavanje in skupinske igre, 

odbojko, badminton in nogomet. Nekateri so se jih 

udeležili, ostali so se sprehajali in se družili s stanoval-

ci iz ostalih hiš. Porazdelili smo se  v več  skupin in se 

igrali  pantomimo. Za družabne igre je poskrbela zapo-

slena Nada Marinčič.  

 

Mojstri žara Srečko, Primož in Berni so med tem  ča-

som že spekli meso in čevapčiče, papriko in bučke. In 

slastno je zadišalo po okolici. Najedli smo se in vse je 

bilo zelo okusno.  

 

Na živahno glasbo so nekateri tudi zaplesali. Vzdušje je 

bilo prijetno. Poklepetali smo s stanovalci in zaposle-

nimi iz ostalih hiš. 

 

Ker smo se imeli lepo, smo se kar težko odpravili do-

mov. Okoli 15. ure smo se vrnili na Mali Vrh. 

 

 

Natalija Nose 
 

 

ZADOVOLJSTVO Z IZVAJANJEM PROGRAMA STANOVANJSKIH SKUPIN 

Menim, da je nujno potrebno, da se takšni programi iz-

vajajo za dosego notranjega miru in sproščenega delova-

nja pri vsakdanjih opravilih, za samostojno delovanje 

znotraj in zunaj stanovanjske skupnosti. 

 

Bivanje v skupini poteka po sestavljenem terminu vsak 

ponedeljek. Na sestanku se dogovorimo za tekoče do-

godke skozi teden do naslednjega ponedeljka. Pri tem 

zapišemo jedilnik in obveznosti posameznega stanoval-

ca.  

Takšen način dela je zadovoljiv in daje sigurnost posa-

mezniku v stanovanjski skupnosti. 

Bivanje v skupini z vodjo hiše daje varno okolje, v kate-

rem se zaposleni sproščeno odzivajo na vse dogodke in 

obveznosti, ter skupaj iščemo rešitve za razne proble-

me. 

Tovrsten način življenja mi daje veselje in voljo do živ-

ljenja. 

 

Boštjan Hribar 
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ZAHVALA 
Prav na Brankov okrogli jubilej smo po dolgem odmoru 

začutili veselje in izrazit čut do sočloveka od naših 

sorodnikov in prostovoljcev. V stanovanjski enoti na 

Malem Vrhu smo priredili praznično prereditev ter  

naše stanovalce presenetili s prihodom Pevcev  in god-

cev ljudskih pesmi Studenček. Skupaj smo zapeli in se 

poveselili. Za glasbo in prijetno vzdušje so poskrbeli  

Pevci in godci ljudskih pesmi Studenček iz Ivančne 

Gorice. S svojo prisotnostjo nas je razveselil tudi pred-

sednik našega društva g. Srečko Brumen. 

 

V imenu Društva Novi Paradoks se iskreno zahvaljuje-

mo za obisk Pevcem in godcem ljudskih pesmi Studen-

ček, še posebna zahvala njihovi predsednici ge. Renati 

Laznik. Z njihovo  prisotnostjo so našemu Branku in 

ostalim našim stanovalcem iz stanovanjske skupine 

Mali Vrh pričarali pravljico v lepem majskem dnevu. S 

harmoniko in pevci  je bilo vzdušje nadvse prijetno.  

Na obrazih vseh uporabnikov je bilo videti zadovolj-

stvo in velik nasmeh. Zahvaljujemo se vsem, ki so si 

vzeli čas in se nam pridružili: predsednici RK Šmarje 

Sap Sonji Boh in predsednici upokojenskega društva 

Šmarje Sap Anki Fabjan, sorodnikom Damjani in Emilu 

Gorišek, Nataši Štalc, Metki Peterka, Lidiji Zavodnik. 

Prostovoljcem: Ljubici Perc, Sonji Boh, Majdi Hočevar, 

Mariji Zaman, Veroniki Bregar, Petru Bregarju, Radu 

Smoletu, Boštjanu Cerarju. 

 

Iskrena hvala tudi Mesarstvu Maver, vsem trgovkam iz 

trgovine TUŠ Šmarje Sap, za praznične mesne dobrote. 

Vedno se odzovejo z donacijo velikonočne šunke ter 

večjo količino čevapčičev za naš vsakoletni piknik, ki 

ga izvede našo društvo za vse stanovanjske enote. 

 

Lepa hvala tudi vrtnariji Frbežar ge. Ani Frbežar, ki nas 

vsako leto razveseli z donacijami spomladanskih sadi-

kami rož in vrtnin in vse kar sodi zraven.  

Prav tako smo hvaležni članicama ŽK Škofljica ge. Ma-

riji Kraškovic in Ani Marolt, ki nas redno obiskujeta. 

Zahvala tudi varnostni službi GVS direktorju g. Marku 

Bradaču, ki nam kot donacijo podari promocijski mate-

rial za naše  letovanje na morju. 

 

Posebna zahvala Občini Grosuplje, Občini Ivančna Gori-

ca in KS Šmarje - Sap, ki nas vabijo na dogodke v lokalni 

skupnosti in s tem pripomorejo h kakovostnemu preživ-

ljanju prostega časa naših uporabnikov, ter ozaveščanju 

javnosti in promociji duševnega zdravja v skupnosti.  

 

Natalija Nose 
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Novi Paradoks, Stanovanjska skupina Mali Vrh, Šmarje - Sap  

Čebelica leti z neba, 
leti, leti vse niže, 
vse niže in vse bliže 
čebelica leti z neba. 

(Oton Župančič)  


