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Srečko Brumen, mag. 

predsednik društva 

NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA  

Pričujoči izvod glasila društva Novi Paradoks je v celoti 

posvečen predstavitvi dejavnosti društva namenjene 

osveščanju in izobraževanju uporabnikov, svojcev, 

prostovoljcev, zaposlenih in širše laične ter strokovne 

javnosti. 

 

Strokovno izobraževanje je odgovor na izzive, ki jih 

prinaša delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. 

Nepoznavanje duševne bolezni pripelje do neustrezne-

ga odziva na njene pojave, to pa vodi v poslabšanje 

družinskih odnosov, kar predstavlja enega najpogo-

stejših razlogov za poslabšanje zdravstvenega stanja in 

posledično neželenih in stresnih hospitalizacij. 

 

Kot nevladna organizacija, ki deluje na področja du-

ševnega zdravja, skrbimo tudi za ozaveščanje in infor-

miranje splošne javnosti o raznolikih  problemskih 

sklopih na področju razvoja duševnega zdravja v skup-

nosti, kot tudi za destigmatizacijo področja v njegovem 

najširšem pomenu besede. V dejavnostih društva Novi 

Paradoks opozarjamo na obrobno vlogo ljudi s težava-

mi v duševnem zdravju in njihovih svojcev v družbi, 

kršenje njihovih pravic in temeljnih svoboščin, vses-

plošno opozarjamo na izključevanje oseb s težavami v 

duševnem zdravju iz družbe, opozarjamo na njihove 

odvzete socialne vloge ter na njihov neenakopravni 

položaj v primerjavi z  drugimi državljani.  

 

Tudi zaradi predsodkov, mitov in negativnih  predstav 

o duševnih motnjah ter o posameznikih, ki te motnje 

imajo, se običajno ljudje težko  odločijo poiskati po-

moč. Zmanjšana kvaliteta življenja se lahko kaže na 

posameznih ali kar vseh  vidikih posameznikovega živ-

ljenja, npr: nedokončano šolanje, dolgotrajna bolniška, 

izguba  službe, zmanjšani denarni viri, skrhani medo-

sebni odnosi, izolacija, umik v osamo, kot tudi odtuji-

tev družinskih članov.  

Hude duševne motnje posežejo v zdravje posameznika, 

kot tudi v njegovo celotno življenje.  

Z njegovo boleznijo se bistveno spremeni njegovo ži-

vljenje, kakor tudi življenje njegove družine, svojcev ali 

skrbnikov, ki so povezani z njim, živijo z njim ali kakor-

koli skrbijo zanj. Izolacijo poglablja tudi neznanje o 

vzrokih, poteku in trajanju duševne bolezni. 

 

Lokalna skupnost, družina in domače okolje so pomem-

ben člen pri vzpostavljanju in utrjevanju socialne  

mreže, zato morajo biti njeni člani, svojci ali skrbniki 

ustrezno usposobljeni, da lahko svojemu obolelemu 

družinskemu članu nudijo vso potrebno pomoč za po-

novno vključitev v družbo. Zato pa potrebujejo znanje 

in pomoč stroke in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo 

s psihosocialno rehabilitacijo.  

 

Zaradi navedenega se trudimo izobraževalne seminarje, 

namenjene svojcem in uporabnikom društva, ter vsem, 

ki se soočajo z boleznijo,  prenesti v čim več lokalnih in 

družinskih okolij, jih večkrat ponavljati in poglobiti, 

predvsem pa v pričujočem glasilu predstaviti in vzpod-

buditi bralce k udeležbi. 

PRILOŽNOSTI je glasilo Društva Novi Paradoks  -   Izdajatelj: Društvo Novi Paradoks 

Glavni in odgovorni urednik: Srečko Brumen, mag. 

Uredniški odbor:  Srečko Brumen, mag.,  Mateja Markovič, univ. dipl. soc. del.,   Špela Strelec, univ. dipl. soc. del., 

Nataša Aničić, univ. dipl. soc. del., Nada Marinčič, ekonomski tehnik 

Slike:  iz arhiva DNP        

Oblikovanje: Nada Marinčič              

Lektoriranje: Fani Medved, upokojena učiteljica slovenščine      

Tisk:  PARTNER GRAF d.o.o., Gasilska c. 3, 1290 Grosuplje                         

Naklada: 500 izvodov      
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T E M A T S K I   P R I S P E V K I  

Mateja Markovič: 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V  

PROGRAMU STANOVANJSKIH SKUPIN 

Spremembe, novi izzivi in nena-

zadnje tudi napredek so realnost, 

s katero se soočamo na različnih 

področjih življenja. Vse to zahte-

va od nas, da se stalno prilagaja-

mo in dopolnjujemo svoje zna-

nje. Znanje, ki si ga pridobimo 

med šolanjem, nam lahko služi le 

kot osnova, na katero moramo 

nadgraditi potrebna nova znanja. 

Zaposleni moramo neprestano 

slediti novostim, novim znanjem 

na svojem delavnem področju in 

hkrati obnavljati znanje pridob-

ljeno v času formalnega izobraže-

vanja (izobraževanje se odvija v 

institucijah za izobraževanje in 

vodi do priznanih diplom in kva-

lifikacij).  

 

Za delo na področju socialnega 

dela so potrebna nekatera nujna 

teoretična znanja. Strokovni de-

lavci v stanovanjskih skupinah za 

osebe s težavami v duševnem 

zdravju si ne moremo predstav-

ljati dela brez poznavanja teorij 

socialnega dela, metod dela in 

strokovnih ravnanj. Poleg nave-

denega je pri  delu z uporabniki 

in svojci potrebno poznavanje in  

upoštevanje etičnih načel in vre-

dnot socialnega dela ter pozna-

vanje osnov nekaterih drugih 

področij npr: psihologije, zako-

nodaje, zaposlovanja, izobraže-

vanja, medicine itd … 

 

V društvu Novi Paradoks se zave-

damo pomena in potrebe po stal-

nem oz. permanentnem izobra-

ževanju in izpopolnjevanju za 

dobro in kvalitetno delo.  

Permanentno oz. vseživljenjsko 

izobraževanje omogoča ljudem, 

da se nenehno izobražujejo v 

vseh življenjskih obdobjih in pri 

tem pridobivajo široko paleto 

znanj in spretnosti na poklicnem 

in osebnem področju.  S formal-

nim izobraževanjem  si posame-

znik pridobi potrebno znanje, 

osebnostne in poklicne kompe-

tence in usposobljenost za kako-

vostno opravljanje svojega dela, 

ki ga v času zaposlitve preko 

vključevanja v neformalno oz. 

vseživljenjsko izobraževanje, še 

nadgradi in dopolni. 

 

Permanentno izobraževanje za-

poslenih v društvu poteka na raz-

lične načine. Zaposleni smo se v 

letu 2021 udeležili več seminar-

jev, ki so bili izvedeni v organiza-

ciji Socialne zbornice Slovenij in  

Združenja akademija za socialne 

vede. Udeleževali smo se različ-

nih posvetov in okroglih miz. 

Zaradi omejitev za obvladovanje 

širjenja bolezni Covid-19 so ne-

katera izobraževanja in posveti 

potekali tudi on-line preko apli-

kacije Zoom in Teams.  

 

Znanje zaposleni pridobivamo in 

si ga izmenjujemo na rednih in-

tervizijskih in supervizijskih sre-

čanjih. Supervizor v proces su-

pervizijskega učenja vključuje 

osebne izkušnje, misli, čustva in 

poklicne kompetence, znanja, 

teorije in prakso nas supervizan-

tov in nam tako kot učitelj, men-

tor in podpornik pomaga pri 

osebni rasti, razvoju in širitvi  

znanj za strokovno delo. Supervi-

zija je prostor, kjer dobimo odgo-

vore in usmeritve za reševanje mo-

rebitnih dilem s katerimi se sooča-

mo pri vsakodnevnem delu. Na 

supervizijskih srečanjih smo v le-

tošnjem letu osvežili in izpopolnili 

poznavanje Kodeksa etičnih načel 

v socialnem varstvu, znanje s po-

dročja zasvojenosti, znanje o stro-

kovnih ravnanjih v kriznih situaci-

jah in ustreznejšem odzivanju na 

negativne občutke, ki jih občasno 

doživljamo ob svojem delu.  

 

Zaposleni smo se v tem letu udele-

žili več različnih izobraževanj in s 

tem poglobili svoja znanja o so-

dobnih oblikah socialne anksioz-

nosti in obravnavi nekemičnih od-

visnosti, o afektivnih, osebnostnih 

in vedenjskih težavah pri starost-

nikih ter o čustveni in socialni in-

teligenci pri delu z uporabniki so-

cialnega varstva.  

 

V okviru progama usposabljanja na 

področju socialnega varstva Soci-

alne zbornice Slovenije smo se 

udeležili seminarjev o evalvaciji 

programov, asertivnem komunici-

ranju in krepitvi odnosa z uporab-

niki. Dve sodelavki, sta se z name-

nom opravljanja strokovnega izpi-

ta iz področja socialnega varstva in 

preverjanja usposobljenosti stro-

kovnih sodelavcev na področju 

socialnega varstva, udeležili tudi 

predavanj s pripravo na omenjena 

izpita.  

 

Ob obeležitvi svetovnega dneva 

duševnega zdravja so se nekateri  
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T E M A T S K I   P R I S P E V K I  

zaposleni in stanovalci udeležili 

tudi on-line izobraževanj / preda-

vanj v organizaciji NIJZ v okviru 

nacionalnega programa duševnega 

zdravja z enotnim poudarkom »Kaj 

lahko storimo za boljšo psihično 

odpornost v trenutnem svetu?«.  V 

luči izzivov, ki nam jih prinaša 

spopadanje z epidemijo Covid-19 

smo se udeležili več on-line posve-

tov in okroglih miz na to temo, 

med drugim tudi posveta v organi-

zaciji MDDSZ »Nastanitveni soci-

alnovarstveni programi in krizni 

centri v 4. valu epidemije« in okro-

gle mize »Prostovoljstvo v času 

COVID-19 v organizacijah na po-

dročju duševnega zdravja in soro-

dnih NVO«. Izobraževali smo se 

tudi na področju dela s prostovolj-

ci in se udeležili e-izobraževanj za 

mentorje prostovoljcev z naslovom 

»Pridobivanje prostovoljcev« in 

»Motiviranje prostovoljcev«. 

 

Izobraževanje in nadaljnje uspo-

sabljanje zaposlenih je pri delu z 

uporabniki zelo pomembo in po-

trebno, saj se v hitro spreminjajoči 

se družbi in okolju pojavljajo ve-

dno novi izzivi, s katerimi se soo-

čamo. Stalno strokovno izobraže-

vanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev je pomembno zaradi po-

trebe po dvigu ravni izobrazbe in 

usposobljenosti, izboljšanja kvali-

tete storitev v socialnem varstvu 

ter spodbujanja koncepta vseživ-

ljenjskega učenja za delo. 
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T E M A T S K I   P R I S P E V K I 

Srečko Brumen: 

OSVEŠČANJE  
V ANTISTIGMA KAMPANJI 

 

Nenadne krizne razmere, kot je 

pandemija COVID 19 ter še vedno 

prisotno širjenje okužb v populaciji 

povečujejo psihološko in socialno 

ranljivost ter občutljivost ljudi. V 

ljudeh se je sprožil občutek nemo-

či, strahu pred neznanim, okužbo 

in negotovo prihodnostjo; ukrepi 

za zajezitev širjenja virusa pa izra-

zito spreminjajo vsakodnevne živ-

ljenjske navade družbe. Z oteženim 

dostopom oziroma nezmožnostjo 

dostopa do strokovne pomoči so se 

duševne stiske poglobile, poleg 

tega pa je v Sloveniji še vedno pri-

sotna visoka stigmatizacija ljudi z 

duševnimi motnjami in ljudi, ki so 

izpostavljeni visokemu tveganju 

glede težav v duševnem zdravju. 

Zaradi teh okoliščin se  večji delež 

ljudi ne odloči poiskati strokovne 

pomoči za svoje stiske, vključno s 

tistimi, ki menijo, da bi jo potrebo-

vali. 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

(NIJZ) je izvedel javni poziv za pre-

dlaganje kandidatov za opravljanje 

ambasadorskega dela v nacionalni 

kampanji proti stigmatizaciji in 

diskriminaciji duševnega zdravja v  

Republiki Sloveniji, s specifičnimi 

znanji in osebnimi izkušnjami z 

duševnimi stiskami. Poziv je bil 

izveden v okviru prve nacionalne 

kampanje proti stigmatizaciji du-

ševnega zdravja, ki poteka v sklo-

pu projekta »Ukrepi na področju 

obvladovanja širitve COVID-19 s 

poudarkom na ranljivih skupinah 

prebivalstva«. 

 

Glavni cilj kampanje je zmanjšati 

stopnjo stigme duševnega zdravja  

in spodbuditi ljudi k iskanju po-

moči. Temeljno izhodišče kampa-

nje je, da imajo osrednjo vlogo 

uporabniki in njihovi svojci.  

Osrednjo vlogo v kampanji imajo 

ambasadorji – osebe, ki imajo 

izkušnjo, oz. so svojci osebe z 

izkušnjo s težavami v duševnem 

zdravju. So glas kampanje in na 

podlagi njihovih izkušenj skupaj z 

nevladnimi organizacijami, ki 

delujejo na področju duševnega 

zdravja v skupnosti in varovanja 

človekovih pravic, oblikujejo in 

načrtujejo aktivnosti. Kampanja 

vsebuje niz medijskih, spletnih in 

družabnih dogodkov, ki potekajo 

v živo ali preko spleta. 

V programih društva Novi Para-

doks smo identificirali posamezni-

ke, ki želijo sodelovati v kampanji 

kot ambasadorji antidiskriminaci-

je, torej nastopati javno za dosego 

skupnih ciljev za izboljšanje do-

stopnosti, kakovosti in vsestran-

skosti obravnave. Skupaj z izbrani-

mi ambasadorji društva  aktivno 

sodelujemo pri dejavnostih medij-

skega osveščanja in predstavljanja 

življenjskih zgodb ambasadorjev, 

kar zmanjšuje stopnjo stigmatiza-

cije težav v duševnem zdravju in 

spodbuja ljudi k pravočasnemu 

iskanju strokovne pomoči. 

 

Verjamemo, da bo kampanja pove-

zala ključne deležnike na nacional-

ni in regionalni ravni in pomemb-

no prispevala k pripravi celotnega 

odziva na duševne stiske, katerim 

smo priča. Hkrati stremimo tudi k 

temu, da bi pripomogli k izgradnji 

družbe, ki ne stigmatizira, temveč 

ustvarja zavetje in podporo vsem, 

ki se znajdejo v stiski zaradi dušev-

nih težav. 
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T E M A T S K I   P R I S P E V K I 

Natalija Brumen: 

IZOBRAŽEVALNO-SVETOVALNA  
DEJAVNOST  

brezplačno svetovalno dejavnost za 

vse, ki se na nas obrnejo po pomoč. 

Pri svetovalni dejavnosti gre lahko 

zgolj za nasvet, podporo ali infor-

miranje, lahko pa tudi daljšo sveto-

valno obravnavo. Gre za usmeritve 

pri izobraževalni poti; motiviranju 

in načrtovanju življenjske poti; 

usmeritev na pristojne organizacije 

in institucije, pomoč pri izpolnjeva-

nju obrazcev ipd. 

 

Glede na to, da je društvo Novi Pa-

radoks odprlo  stanovanjsko skupi-

no za osebe z duševnimi motnjami 

v Lescah in s svojim programom 

deluje tudi v Kranju v LU Tržič, vi-

dimo možnost in priložnost medse-

bojnega sodelovanja, saj lahko po-

nudimo različne programe in dejav-

nosti za  uporabnike programov 

društva. Program se izvaja na Ljud-

ski univerzi Tržič ali v kateri od sta-

novanjskih enot. Poleg zgoraj ome-

njenih programov izvajamo tudi 

računalniške tečaje, uporabo pa-

metnih telefonov, jezikovne tečaje, 

ustvarjalne in praktične delavnice 

in tudi delavnice in predavanja, ki 

jih pripravimo glede na povpraše-

vanja. 

 

Praksa svetovalno-izobraževalnih 

vsebin je skozi leta pokazala dobre 

učinke in uspešne premike pri 

vključevanju posameznikov v dru-

žbo na eni strani in na drugi strani, 

večjo motiviranost ter skrb za sa-

mega sebe, s strani udeležencev.  

Ob koncu programov je bilo preko 

evalvacije in opazovanj zapaziti 

največ dosežkov na naslednjih po-

dročjih: 

Poslanstvo Ljudske univerze Tr-

žič, katere ustanoviteljica je Obči-

na Tržič,  že dolga leta stremi k 

temu, da se udeleženci preko raz-

ličnih programov in projektov, ki 

jih ponujamo, lažje udejstvujejo 

in si utirajo pot skozi različne dru-

žbene položaje in vloge. 

 

V ta namen ponujamo tako for-

malne kot neformalne programe 

za odrasle. Velik poudarek name-

njamo ranljivim ciljnim skupinam 

in posebej za njih ponujamo raz-

novrstne programe in dejavnosti. 

 

Preko projekta Znanje nas aktivira 

(ZNA2), ponujamo 25-urni pro-

gram 'Knjige so zame' in 120-urni 

program 'Moj korak',  kjer mentor 

z opravljeno licenco izpeljuje izo-

braževalne vsebine, glede na po-

trebe ciljne skupine in potrebe 

posamezne organizacije. Cilj je 

usmerjen v osvežitev, razvoj in 

nadgradnjo funkcionalnih znanj: 

branje z razumevanjem, kritično 

mišljenje, vrednotenje, razvoj 

ustvarjalnih veščin, socialne kom-

petence, medosebna komunikacija 

ipd. 

 

Z letošnjim letom nam je MIZŠ 

odobril javno mrežo »Svetovalna 

dejavnost v izobraževanju odra-

slih«, preko katere izvajamo  

• večja motiviranost; 

• boljša samopodoba (zlasti 

pri usvojenih veščinah); 

• boljša medsebojna komuni-

kacija;  

• zmanjšanje strahu in nela-

godnosti pred ljudmi in 

družbo; 

• več energije za vsakodnev-

na opravila; 

• občutek koristno porablje-

nega časa; 

• dvig funkcionalnih znanj 

(ročne, miselne, bralne, di-

gitalne spretnosti); 

• zmožnost večjega povezo-

vanje, sodelovanja z ostali-

mi ljudmi izven svojega 

okolja; 

 

Pregovor: »Ni vsak za vse, a je 

vsak za nekaj«, še kako velja. Najti 

tisto, kar nas bogati, nam pomaga 

in osmišlja našo rutino, je ključne-

ga pomena, ne glede na položaj, 

naziv ali status, ki ga imamo. Da si 

pri tem lahko pomagamo, medse-

bojno dopolnjujemo, sodelujemo 

in skrbimo za idejo »skupno do-

brega«, je v današnji družbi, ki je 

dostikrat kaotična in nepredvidlji-

va, več kot dobrodošlo. 

 

Vsak dober namen šteje, dejanja 

pa so tista, ki konkretno doprine-

sejo k razvoju neke organizacije in 

posameznikov, ki jo zastopajo ali 

bivajo v njej. Naj lepe besede ne 

ostanejo samo na papirju, temveč 

jih skupaj ponesimo zastavljenim 

»človekoljubnim« ciljem naproti. 
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T E M A T S K I   P R I S P E V K I 

Damijana Šenk 

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

Socialne veščine so komponente 

socialnega vedenja, ki so potreb-

ne , da posamezniku zagotovijo 

željen izid v socialni situaciji 

( Hargie, 1993). Zajemajo znanje o 

verbalni in neverbalni komunika-

ciji, vključujejo pravilno zaznava-

nje družbenih sprememb, sposob-

nost reševanja problemov, zmož-

nost empatije, podajanje lastnih  

mnenj, ipd. (Vaccaro, 2016) 

 

Veliko raziskav kaže na to, da 

so socialni odnosi in psihične 

stiske povezane. Prav zaradi 

tega je potreba po izobraževal-

nih ukrepih, namenjenih kre-

pitvi socialnih veščin po-

membna, saj se s tem spodbuja 

in ohranja duševno ravnovesje  

ter preprečuje nastanek psihosoci-

alnih stisk (Becciu in Colsanti, 

2000). Socialne veščine imenujemo 

tudi »življenjske veščine.«  

 

Dobra komunikacija z drugimi je 

pogoj za izpolnjeno življenje v dru-

žbi, kar je izrednega pomena za 

ohranjanje stabilnega duševnega 

zdravja. Ljudje z razvitimi socialni- 



 

8 

T E M A T S K I   P R I S P E V K I 

mi veščinami so navadno samoza-

vestni in zadovoljni s seboj. Nas-

protno pa se osebe, ki jim primanj-

kuje socialnih veščin, se  zaradi 

neustreznega vedenja težko pove-

žejo z drugimi ljudmi in vključijo v 

družbo. Posledično občutek  nepri-

padnosti in  odtujenosti vpliva na 

posameznikovo nizko samopodo-

bo, kar se odraža tudi v njegovem 

vedenju in počutju. Model treninga 

socialnih veščin predpostavlja, da 

je socialno vedenje naučeno in se 

je mogoče socialnih veščin naučiti 

in lastno vedenje spremeniti oz. 

izboljšati (Zinzi, 2017). 

 

Trening socialnih veščin je ena 

temeljnih metod, ki lahko pripo-

more k ohranjanju in ponovni pri-

dobitvi duševnega zdravja, saj 

vključuje vaje za medsebojno 

spoznavanje, komuniciranje, vzpo-

stavljanje in ohranjanje odnosov, 

spodbuja delo na sebi, delo na pri-

dobivanju samospoštovanja in gra-

jenju pozitivne samopodobe. Pozi-

tivna samopodoba ter zdravi in 

ljubeči medosebni odnosi so ključ-

ni element harmoničnega, polnega 

in zadovoljnega življenja.  

 

Program TSV vsebuje vaje za iz-

boljšanje veščin, potrebnih za 

vsakdanje življenje, pripomore k 

povečanju socialnega kapitala, h 

krepitvi moči posameznika, k po-

večani asertivnosti, k ohranjanju 

odnosov, samoaktualizaciji, social-

ni vključenosti in gosteje preplete-

ni socialni mreži. Pomembno je 

izvajati strokovne aktivnosti, ki 

lahko prispevajo h krepitvi moči 

oseb s težavami v duševnem zdra-

vju.  

 

V vsebini programa so zajete 

osnovne socialne veščine vsakda-

na, ki se nadgrajujejo in dopolnju-

jejo, s tem pa tudi težavnost  skozi 

program narašča. Vsebina je orga-

nizirana tako, da je začetni del na-

menjen predstavljanju sebe in 

uravnavanje stikov z drugimi, zad-

nji del je namenjen  bolj konkret-

nim življenjskim veščinam.  

Cilj programa je naučiti posamez- 

nika ustreznih vedenj v določenih 

situacijah, izbira pravega vedenja 

in tako posredno izboljšati social-

no vključenost. 

 

Cilji programa so: 

 

• Spoznati kaj so socialne 

veščine. 

• Kakšen pomen imajo v 

vsakdanjem življenju? 

• Spoznati možnost, da s tre-

ningom in učenjem svoje 

veščine izboljšamo. 

• Osnovne socialne veščine 

preizkusiti v skupini. 

• Preizkusiti  osnovne social-

ne veščine v domačem oko-

lju. 

 

Metode dela: 

 

Modeliranje je najpreprostejša in 

najbolj direktna metoda, je učenje 

s posnemanjem. Tako kot se v 

procesu odraščanja veliko nauči-

mo prek posnemanja ljudi, je to 

mogoče doseči tudi v odraslem 

obdobju. Modeliranje je lahko v 

treningu socialnih veščin uporab-

ljeno na dva načina: tisti, ki ob-

vladajo neko veščino, demonstri-

rajo določeno vedenje (opravičiti 

se nekomu, vprašati neznanca za 

smer, itd.), ostali opazujejo. Uči-

nek modeliranja navadno ni  za-

gotovitev vedenja za neposredno 

posnemanje, temveč zgolj pona-

zoritev raznolikosti načinov vede-

nja. 

 

Najpogostejša in najučinkovitejša 

metoda je igra vlog (vedenjska 

gledališka predstava), ki je tradi-

cionalna tehnika vedenjskih tera-

pij. V svojem bistvu je preprosta: 

posamezniki se združijo v male 

skupine in odigrajo določeno so-

cialno situacijo. 

 

Namen igre vlog je odpraviti ve-

denje, ki nam ne koristi in se na 

novo naučiti učinkovitejšega ve-

denja. S pomočjo lastnih doživlja-

jev, učinkovite in koristne povrat-

ne informacije od soigralca ter 

gledalcev, izvemo, koliko smo bili  

učinkoviti. Igro igralec igra, dokler 

s svojim odzivom ni zadovoljen. 

 

Temeljni cilj TSV je krepitev moči 

uporabnikov storitev duševnega 

zdravja, da bi zagotovili polno, do-

stojanstveno življenje in enake 

možnosti. Osebe, diagnosticirane z 

duševno boleznijo, se pogosto soo-

čajo s stigmatizacijo, ki ima za po-

sledico izgubo socialnih stikov, 

delovno nezmožnost in socialno 

izključenost. Posledice 'nalepke 

duševnega bolnika' in stigmatiza-

cije, duševno stisko še dodatno 

poglabljajo in osebi onemogočajo, 

da bi si povrnila duševno zdravje.  

 

Zatorej je pomembno, da se izvaja-

jo strokovne aktivnosti, ki prispe-

vajo h krepitvi moči oseb s težava-

mi v duševnem zdravju, ter k nji-

hovi ponovni vključenosti v okolje 

in družbo.  

V Društvu Novi Paradoks izvaja-

mo delavnice TSV od decembra 

2021 dalje. Potekajo vsakih 14 

dni ob torkih ob 10.00 na upravi 

društva. Program je namenjen 

uporabnikom društva, vanj se 

lahko vključijo tudi drugi posa-

mezniki s težavami v duševnem 

zdravju.    

Osnovni sklop vsebuje 8 delav-

nic , glede na interes udeležen-

cev pa se vsaka delavnica ( razen 

prve, ki je namenjena predstavi-

tvi programa) večkrat ponovi na 

različne načine (npr. igre vlog, 

lastna izkušnja…). 

 

Delavnice so odprtega tipa, vab-

ljeni vsi, ki vas teme delavnic 

zanimajo. 
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Nataša Aničić: 

Socialna aktivacija za zagotavljanje 
zdravega, varnega in dostopnejšega 
okolja k zaposlitvi 

Ljudje se dnevno srečujemo s sti-

skami in težavami in jih rešujemo 

na različne načine, eni manj, drugi 

bolj učinkovito. Kadar se duševne 

stiske stopnjujejo in si človek ne 

more pomagati sam, je pogosto 

potrebna strokovna pomoč in 

zdravljenje v psihiatrični bolnišni-

ci. Po hospitalizaciji posameznik 

potrebuje ustrezno podporo. Polo-

žaj oseb s težavo v duševnem zdra-

vju v skupnosti postaja še posebej 

pereč na trgu delovne sile. Pred-

vsem velja omeniti naše uporabni-

ke v stanovanjskih skupinah, ki so 

dolgotrajno brezposelni in dolgo-

trajni prejemniki denarne socialne 

pomoči.  
 
Pri našem delu v stanovanjskih 

skupinah opažamo, da se uporab-

niki z dolgotrajno socialno izklju-

čenostjo zaradi dolgotrajne brez-

poselnosti vrtijo v začaranem kro-

gu. Te osebe zelo težko najdejo 

zaposlitev, prav tako jo težko ohra-

nijo zaradi socialne izključenosti in 

družbene stigmatizacije. Zaveda-

mo se, da zaposlitev še vedno 

predstavlja pomemben inštrument 

uveljavljanja posameznika in s tem 

prizadevanja za ključne vloge v 

družbi. Z delom človek postane 

bolj motiviran za življenjske spre-

membe in izboljšanje psihosocial-

nega zdravja, zato je Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti razpisalo pilotni 

projekt Socialna aktivacija, ki bo 

od leta 2017 do leta 2022 sofinan-

ciran s strani RS in Evropskega 

sklada.   

Cilj socialne aktivacije je, da bi se 

ranljive osebe (znova) aktivno 

vključile v družbo, če je le mogo-

če, tudi v zaposlitev. Namen pro-

jekta je opolnomočenje ranljivih 

oseb, graditev njihovih kompe-

tenc in omogočanje njihove po-

novne vključenosti v družbo pre-

ko različnih družbenih aktivnosti, 

hkrati pa pripeljati čim več oseb 

bližje trgu dela ter izboljšati nji-

hovo zaposljivost in zaposlenost. 

 

Aktivacijski pristopi vključujejo 

tako socialno kot zaposlitveno 

aktivacijo, pri čemer je socialna 

aktivacija namenjena predvsem 

našim stanovalcem in stanoval-

kam, ki so bolj oddaljeni od trga 

dela in potrebujejo več podpore.  

 

Zaposleni v stanovanjskih skupi-

nah, ki pomagamo posamezniku 

v sklopu individualnega načrta, 

se najprej  povežemo s krajevnimi 

Centri za socialno delo in Uradi 

za delo, kjer ima uporabnik stal-

no bivanje. S službami delujemo 

interdisciplinarno, še posebej  

tesno sodelujemo s koordinator-

kami socialne aktivacije, ki so 

ključne osebe v tem procesu po-

moči. V primeru, da program so-

cialne aktivacije ne pokriva dolo-

čene regije za našo populacijo 

ljudi, se je možno dogovoriti z 

drugim pristojnim Centrom za 

socialno delo, kjer ima uporabnik 

začasno bivanje. Pred tem upo-

rabnika motiviramo in mu pred-

stavimo program, ga povežemo s 

koordinatorkami, s katerimi se 

kasneje tudi sestanemo.  

Pri vključitvi v program skušamo z 

uporabnikom in s koordinatorjem 

doseči razvoj socialnih kompetenc, 

dvig motivacije, krepitev moči za 

vstop na trg dela, dvig funkcional-

nih kompetenc za aktivno reševa-

nje socialne problematike in pri-

dobitev uporabnih znanj, spretno-

sti ter sposobnosti za izboljšanje 

možnosti vstopa na trg dela.  

 

Program socialne aktivacije je 

sestavljen iz dveh faz. Traja šest 

mesecev. V prvi fazi koordinatorke 

izvajajo individualne razgovore s 

kandidati z namenom vključitve v 

program. V drugi fazi uporabniki 

obiskujejo program 6 mesecev, ki 

ga izvajajo v treh delih. Uvodni 

modul traja 1 mesec, najmanj štiri 

ure na dan, tri dni v tednu. Izved-

beni modul traja 4 mesece, naj-

manj šest ur na dan, pet dni v 

tednu ter izhodni modul, ki traja 1 

mesec, najmanj štiri ure na dan, tri 

dni v tednu. Pri vseh treh modulih 

imajo uporabniki individualno de-

lo, eno uro na teden. 
 

Uporabnikom je velika motivacija 

denarna nagrada za dejansko pri-

sotnost. Če je uporabnik prisoten 

dnevno najmanj 4 ure, dobi povr-

njene stroške za prevoz in malico. 

Denarna nagrada ne vpliva na viši-

no denarne socialne pomoči, iz-

ključuje pa se z dodatkom za ak-

tivnost. 

 

Ob zaključku programa socialne 

aktivacije lahko uporabnik oprav-

lja delo, ki je primerljivo z zaposli-

tvijo v okviru doseganja kazalnika  



 

10 

T E M A T S K I   P R I S P E V K I 

 

ali se usposablja in izobražuje. 

Nekateri se vključijo v APZ pro-

grame, kot so javna dela, Zapo-

sli.me, učne delavnice, usposab-

ljanje na delovnem mestu in de-

lovni preizkus, drugi se vključijo v 

programe izobraževanja, ki niso 

del programa APZ, spet tretji pri-

stopijo do prijave v evidenco 

brezposelnih oseb pri ZRSZ, v 

kolikor seveda oseba pred vsto-

pom v program socialne aktivaci-

je že ni bila vključena v evidenco 

brezposelnih oseb. 

V naši stanovanjski skupini sta se 

v program socialne aktivacije 

vključila dva stanovalca. Prvi je 

program zaključil, tik preden je 

moral na prestajanje zaporne kaz-

ni.  

 

Vključil se je v delo »reciklaža ma-

teriala«, preko socialnega podjetja 

Epeka. S tem je pridobil možnost 

drugačnega pogleda na delo in 

povezovanja z različnimi službami 

in programi.  

 

Mitja trenutno obiskuje program 

socialne aktivacije tri mesece. 

Vključuje se redno in z veseljem. 

Njegova izkušnja govori predvsem 

o integraciji v socialno okolje, ki je 

pozitivna in vzpodbudna ter o nje-

govih ciljih vključevanja, za katere 

se odloča na podlagi svojih zmo-

gljivosti in želja. 

»Sem Mitja, star sem 29 let in živim v 

stanovanjski skupini Vižmarje. Za 

vključitev  v socialno aktivacijo sem 

se odločil na predlog zaposlene v sta-

novanjski skupini. Malo me je bilo 

strah, kako bom zmogel. Na prvo sre-

čanje z Alenko je šla  z menoj social-

na delavka Nataša iz stanovanjske 

skupine. Alenka mi  je predstavila 

program na zelo pozitiven in motivi-

ran način in izkazalo se je za resnič-

no. Skupaj smo podpisali pogodbo.  

Drugega septembra sem začel obi-

skovati program. Priznam, bilo mi je 

težko in bilo me je strah, ampak smo 

se nekako povezali, ne le kot člani, 

ampak tudi bodoči prijatelji.  

Prvi dan sta bila prisotna Alenka 

in vodji Mateo ter Štefan. Dogovo-

rili smo se o tem, , kako bodo sklo-

pi programa potekali. Prve dni 

smo imeli program trikrat teden-

sko. Pisali smo o svojih osebnih 

ciljih ter pričakovanjih. 

 

Sprva mi je šlo težko, ampak sem 

le zmogel s pomočjo koordinatorja 

in tudi to osvojil. Nato smo se loti-

li pisanje življenjepisa, pri tem 

sem se naučil uporabe google dri-

ve-a pisanja ter deljenje doku-

mentov, uporabe preglednic za 

delodajalce in  pisanje ur, da ima 

lahko koordinator vpogled v moje   

delo. Življenjepis sem napisal v obliki 

europassa, le ta pa je izpadel za zelo 

uspešnega in lepo oblikovanega. Lo-

tili smo se tudi ciljev, napisati življe-

njepis za v bodoče, ko bom le tega 

rabil  za redno zaposlitev. Zaenkrat je 

bil moj cilj opraviti delovno prakso 

preko Epeke, kasneje pa vstopiti v 

program: ocena delazmožnosti in pa 

delovna rehabilitacija. Lotili smo se 

tudi pristopa k delodajalcu, kako po-

teka klic in sam pogovor z njim. V 

prvem sklopu mi je bilo najbolj všeč 

pisanje življenjepisa ter pristop k de-

lodajalcu. Z oktobrom se je začela 

delovna praksa, trikrat tedensko in 

socialna aktivacija dvakrat tedensko.  

 

Delovno prakso opravljam kot hišnik 

v študentskem kamposu, predvsem 

grabim listje, ker je tam veliko dre-

ves. V bližini se nahaja začasni vrtec 

in okoli skače veliko otrok. Včasih mi 

malo nagajajo, ko brcajo listje in se 

smejijo. Večkrat  je težko, ker moram 

zgodaj vstajati, ob 6.00, da se psihič-

no pripravim, skadim cigareto in spi-

jem kavo. Dobim tudi denarno nagra-

do, s katero plačujem še stare dolgo-

ve. Delo je bilo sprva težko, saj sem 

se hotel pokazati kot priden in vesten 

delavec. Priznam, sem pretiraval. Čez 

čas sem se dela navadil in to delo 

opravljam po zmožnostih, ki so pove-

zane z zdravjem. Za opravljeno delo 

me zelo hvalijo. Nabral sem si delov-

ne kondicije, da se bom v bodoče še 

lažje spoprijel z delom, na fizičnem 

in psihičnem nivoju«.  

 

 

        Mitja Dolenšek 
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Špela Strelec: 

VKLJUČEVANJE STANOVALCEV V 

ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO 

Zaposlitvena rehabilitacija je pra-

vica invalida do posameznih stori-

tev zaposlitvene rehabilitacije v 

obsegu, na način in v trajanju, 

opredeljenem v rehabilitacijskem 

načrtu. Namenjena je brezposel-

nim osebam s težavami na podro-

čju dela in zaposlovanja ter brez-

poselnim osebam, ki se želijo us-

posobiti za ustrezni poklic ali de-

lo. Cilji zaposlitvene rehabilitacije 

so: ugotoviti potrebe po prilagodi-

tvi delovnega mesta, pridobitev 

statusa invalidne osebe po Zakonu 

o zaposlitveni rehabilitaciji in za-

poslovanju invalidov, zaposlitev v 

realnem delovnem okolju, pod-

porna zaposlitev, zaščitena zapo-

slitev ali program socialne vklju-

čenosti.   

 

Podlaga za vključevanje oseb v 

zaposlitveno rehabilitacijo je Za-

kon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov. Ta zakon 

zaposlitveno rehabilitacijo opre-

deljuje kot storitev, ki se izvaja s 

ciljem, da se invalid usposobi za 

delo, se zaposli, zaposlitev zadrži 

in v njej napreduje. Gre za sklop 

storitev, s katerimi se poveča za-

posljivost invalida, na način, da se 

ga usposobi za ustrezno delo. Po-

memben del zaposlitvene rehabi-

litacije je vključenim nuditi 

ustrezno individualno pomoč, da 

bodo prepoznali svoje sposobnosti 

in bodo aktivno sodelovali pri na-

črtovanju reševanja svojega pro-

blema s ciljem ohraniti ali prido-

biti zaposlitev.  

 

Postopek za vključitev v zaposli-

tveno rehabilitacijo prične Zavod 

za zaposlovanje. Rehabilitacijska  

svetovalka in brezposelna oseba 

pripravita rehabilitacijski načrt v 

katerem so opredeljene posame-

zne storitve zaposlitvene rehabi-

litacije. Načrt se skozi trajanje 

procesa po potrebi spreminja in 

dopolnjuje skupaj z brezposelno 

osebo in rehabilitacijsko sveto-

valko na Zavodu za zaposlovanje. 

Rehabilitacijska svetovalka izda 

napotnico, s katero osebo napoti 

k izvajalcu zaposlitvene rehabili-

tacije. Izvajalec sestavi strokovni 

tim, ki vodi, usklajuje in evalvira 

potek na timskih sestankih. Stro-

kovni tim je sestavljen iz različnih 

poklicnih profilov: psiholog, 

zdravnik, tehnolog, socialni dela-

vec, delavni terapevt. Strokovni 

tim najprej izvede oceno dela-

zmožnosti. Znotraj ocene dela-

zmožnosti izvajalec preizkusi de-

lovne zmožnosti ter prouči zdrav-

stveno in drugo dokumentacijo 

napotene osebe. Na podlagi ugo-

tovitev izvajalec izda mnenje, ki 

ga poseduje Rehabilitacijski ko-

misiji na Zavodu za zaposlovanje, 

ki se na podlagi izdanega mnenja 

odloči, ali brezposelna oseba pri-

dobi status invalida v skladu z 

Zakonom o zaposlitveni rehabili-

taciji in zaposlovanju invalidov, 

ter ali je upravičena do ostalih 

storitev, vezanih na zaposlitveno 

rehabilitacijo. Na podlagi te odlo-

čitve se invalidu nudi pomoč pri 

izboru ustreznih poklicnih ciljev 

in pomoč pri iskanju ustrezne 

zaposlitve. Izdela se analiza kon-

kretnega delovnega mesta in de-

lovnega okolja, ki vsebuje načrt 

prilagoditve delovnega mesta in 

delovnega okolja. Invalidu se po 

potrebi omogoči usposabljanje na  

konkretnem delovnem mestu ozi-

roma v izbranem poklicu. Invalida 

se spremlja tudi po vključitvi v 

zaposlitev. Nudi se mu strokovna 

pomoč pri usposabljanju in izo-

braževanju. Ob tem pa poteka 

sprotno ocenjevanje uspešnosti 

rehabilitacijskega procesa in oce-

njevanje doseganja delovnih re-

zultatov zaposlenega invalida.  

 

Oseba se za vključitev v postopek 

zaposlitvene rehabilitacije odloči 

prostovoljno. S tem se odloči za 

aktivno sodelovanje v samem pro-

cesu, sprejme pravice in obvezno-

sti programa ter vzajemno sodelo-

vanje s strokovnimi delavci izva-

jalci zaposlitvene rehabilitacije. 

Invalida vključenega v program 

zaposlitvene rehabilitacije se te-

kom trajanja le- te obravnava kot 

enakovrednega člana v samem 

procesu, z namenom, da se mu 

omogočijo pripadnost, soudeleže-

nost, in soodgovornost v rehabili-

tacijskem procesu. Invalidu se 

nudi pomoč pri sprejemanju last-

ne individualnosti in seznanjanje 

o možnostih vključevanja v uspo-

sabljanje in delo.  

 

V stanovanjski skupini Lesce sta v 

postopek zaposlitvene rehabilita-

cije trenutno vključena dva stano-

valca, ki sta na Zavodu Jelša za-

ključila postopek ocene delazmož-

nosti. Ker sta že nekaj časa iskala 

redno zaposlitev, ki je nista našla, 

ob tem pa so se jima porajala 

vprašanja, ali sta glede na vpliv 

bolezni in terapije na njune spo-

sobnosti sploh še sposobna vzdr-

žati tempo redne zaposlitve za 

osem ur, smo jima v sodelovanju z  
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njunima svetovalkama na Zavodu za 

zaposlovanje predlagali vključitev  v 

program zaposlitvene rehabilitacije. 

Pred samim obiskom pri rehabilita-

cijski svetovalki sem stanovalcema 

podrobneje predstavila sam potek in 

namen zaposlitvene rehabilitacije. 

Vključitev se jima je zdela smiselna, 

zato sta se dogovorila z rehabilitacij-

sko svetovalko, da se vključita v pro-

gram. Ker je bila trema pred prvim 

dnem vključitve v program ocene 

delazmožnosti na Zavodu Jelša pri-

sotna in ker nista poznala lokacije 

Zavoda, sem ju spremljala. Tam smo 

se srečali s strokovno delavko, s ka-

tero sva tekom celotnega procesa 

redno komunicirali in sodelovali. 

Stanovalcema je bil prvi dan všeč in 

sta se veselila nadaljevanja. Brez 

večjih težav sta se zjutraj zbujala in 

hodila na avtobus. Eden izmed njiju 

se je iz dela vračal poln energije, na-

smejan in pozitivno razpoložen, ko-

ma je čakal, da gre spet na delo. Dru-

gi pa je prihajal utrujen in brez ener-

gije. Občasno je potreboval dodatno 

podporo in motivacijo, ki sem mu jo 

nudila.  

 

Sedaj sta v fazi čakanja izdaje mne-

nja na Rehabilitacijski komisiji, kar 

ju skrbi, zato se o tem veliko pogo-

varjamo. Predvsem o tem, kakšni so 

možni izidi na rehabilitacijski komi-

siji, kako poteka iskanje prilagojene 

zaposlitve ... Na tak način poskuša-

mo zmanjšati njune skrbi in ju opol-

nomočiti za naslednje faze zaposli-

tvene rehabilitacije.   

Zaradi zdravil, ki jih jemljem nisem bil siguren, ali sem še sposoben 

delati. Zato sem se odločil, da se vključim v zaposlitveno rehabilita-

cijo. Na Zavodu za zaposlovanje so mi predlagali zaposlitveno reha-

bilitacijo. Napoten sem bil na Zavod Jelša. Tam sem imel pogovore s 

psihologinjo. Dali so mi za delati. Na Zavodu Jelša mi je bilo dobro. 

Bilo je dobro delo, to kar sem delal. Ko sem nekaj delal, sem se bolje 

počutil, kot če sem samo doma. Zdaj pričakujem, da se bom nekje 

zaposlil.   

 

Avdulahi Arben 

Za zaposlitveni rehabilitacijo sem se odločil, da vidim, pri čem sem. 

Da ugotovim, ali sem sposoben delati 8 ur. Skrbelo me je, da če do-

bim službo, ne bom naredil zdravniškega pregleda zaradi moje diag-

noze in zdravil, ki jih jemljem. Na Zavodu za zaposlovanje so mi 

predlagali, da se vključim v zaposlitveno rehabilitacijo. Razložili so 

mi, kako poteka in kaj to sploh je. Meni se je zdelo v redu, zato sem 

se odločil, da se vključim. Najprej sem moral na Zavod k svoji sveto-

valki, nato pa še enkrat k svetovalki, ki je za zaposlitveno rehabili-

tacijo. Nato sem moral v Kranj na pregled k zdravnici, ki je predla-

gala delo s skrajšanim delovnim časom. Potem sem pa šel na Zavod 

Jelša. Tam sem delal v proizvodnji elektronske komponente. Delo 

mi je bilo všeč. Imel sem zdravnico, delovno terapevtko in psiholo-

ške teste. Večino časa pa sem delal. Na Jelši mi je bilo v redu. Če bo 

zaposlitev taka kot je bila tam, bo super. V redu mi je bilo, ker so 

bili prijazni, vse je bilo organizirano in je potekalo brez zapletov. Za 

naprej si želim, da bodo rekli, da sem sposoben za delo z nekimi 

omejitvami. Želim si, da bi dobil zaposlitev v kratkem času in da mi 

jo Zavod za zaposlovanje in Zavod Jelša pomagata poiskati.  

 

N.S.  

 

 

Trenutno sem vključena v Program socialne vključenosti na Centru – Kontura v Kranju. Delam lažja sestavljalna 

dela, kot je odstranjevanje folije na laserjih. Delo poteka od ponedeljka do petka. Samo delo mi ni težko, sem se kar 

hitro privadila ter si pridobila nove delovne izkušnje. Delo ni fizično naporno. Delam po svojih sposobnostih in 

zmožnostih. Pri pridobivanju ročnih spretnosti sta mi pomagali naši mentorici .Vsak dan vodim listo prisotnosti, 

kamor beležim delovne aktivnosti. Veliko mi pomeni, da se v Programu socialne vključenosti izvajajo tudi prosto-

časne aktivnosti kot so izleti, sprehodi, družabne igre, razne ustvarjalne delavnice, kot je izdelovanje ročnih izdel-

kov iz gline, ogled kulturnih ustanov in prireditev, enodnevni izleti 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, delovni-

mi izkušnjami, prijaznostjo in odgovornostjo pri delu pomagali pri doseganju mojih zaposlitvenih ciljev. Za ta na-

men sta mi mentorici za usmerjanje lastnih ciljev pripravili in izdelali individualni načrt. Individualni načrt posa-

meznika je namenjen podporni zaposlitvi in me motivira in vzpodbudi, da lažje opravljam delo, osvojim komuni-

kacijske veščine in sem odgovorna pri delu.    

 

Monika Žefran 
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Sonja Škrabec Štefančič: 

NAVKLJUB VSEMU SMO IZVEDLI 
SKUPNO LETOVANJE 

Zapis predstavlja eno izmed dejav-

nosti, ki sledi dosegu namenov in 

ciljev društva. Vsebinsko obsega 

organiziranje in izvajanje družab-

nih in izobraževalnih aktivnostih, 

izletov ter letovanj z namenom 

socializacije, vključenosti v skup-

nost in izboljšanja kvalitete življe-

nja vključenih oseb v program sta-

novanjska skupina. 

 

Nikakor ne gre brez omembe koro-

ne, ki nam vztrajno meša štrene pri 

načrtovanju letovanj. V skrbi, da se 

bo tako zgodilo tudi letos, smo se z 

željo, da vendarle prestopimo meje 

ožje okolice, odločili organizirati 

krajša dopustovanja v izvedbi po-

samične stanovanjske skupine ali  

ob združitvi dveh z manjšim šte-

vilom udeležencev. Tako smo v 

mesecu juniju v mehurčkih eni 

okusili čar termalnih kopališč in 

drugi letovišča na Obali. Stano-

valci so se vračali s pozitivnimi 

vtisi in zadovoljstvom. Pa vendar-

le, tisto edino letovanje, je leto-

vanje na morju v prvem tednu 

septembra, z udeležbo stanoval-

cev iz vseh stanovanjskih skupin. 

 

Pustimo podrobnosti o načrtova-

nju, spremljanju krivulj, saj veste 

katerih, in spraševanju: bo leto-

vanje, ne bo, kot da bi trgali liste 

marjetice in spraševali: me ljubi, 

me ne ljubi.  

Tistega dne, že 24. septembra, v 

zgodnjih dopoldanskih urah vsto-

pijo v avtobus prvi udeleženci leto-

vanja iz Gorenjske, sledijo Ljub-

ljančani, nato Dolenjci. Na Uncu, 

ob izvozu z avtoceste, jih pričakajo 

še Notranjci. Tako kot vedno sledi-

jo glasni pozdravi in objemi. Lesk v 

očeh in pod maskami je slutiti na-

smeh ob srečanju po tako dolgem 

času. »Živijo, kako si? Lej ga! Kako 

ti gre? To je pa naša nova stanoval-

ka in novi stanovalec. Gremo na 

morje!« je bilo slišati v živžavu ob 

snidenju. In smo šli. 

 

Cilj Strunjan. Nastanitev v apart-

majih Salinera, ki so razvrščeni na 

pobočju nad strunjanskim zalivom. 

Za nami je bil že pretežen del dne-

va, vendar so pričakovanja in želje 

za prvi dotik morja in obisk bazena 

premagala utrujenost. Najbolj po-

gumni so zaplavali v morju. Za ne-

katere je bila voda premrzla. Sta 

bila pa pogled na morje in toplo 

ozračje prijeten uvod v letovanje. 

Obiskovalcem bazena z ogrevano 

vodo je bilo plavanje bolj ljubo.  

 

Izpolnili smo načrtovano za prvi 

dan. Prilegla se nam je večerja v 

hotelski samopostrežni restavraciji 

z izborno hrano. Ob odhodu iz ho-

tela nas je presenetila temà. Smo 

kar pozabili, da se september me-

sec že nagiba h koncu. In je tudi ob 

morju dan krajši.  
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Prebudimo se v sončnem jutru, ki 

je obetalo pravi poletni dan. Po 

zajtrku se zaposleni razpršimo po 

apartmajih naših stanovalcev in si 

ob kavici izmenjujemo prve počit-

niške vtise. Razpoloženje je odlič-

no. Dogovorimo se za čas dopol-

danskih in popoldanskih odhodov 

na obalo ali v bazen z zunanjo te-

raso. Rdeča nit tega dne je priča- 

kovano plavanje. In uživanje darov 

morske vode ter nabiranja zalog 

vitamina D ob božanju sončnih 

žarkov. Plaža in bazen stanoval-

cem nudita prostor za medsebojno 

druženje, ki ga tako pogrešajo v 

tem nepredvidljivem času s kopico 

omejitev.  

 

Za vedro razpoloženje in pravi 

»žur« skrbijo tudi zaposleni v vlogi 

animatorjev. Tu in tam se je slišalo: 

»Ja, super se imamo, krasno! Samo 

»štantov« ni pa nikjer.« Počakajmo, 

jutri je nov dan. 

Zgodnji zajtrk. Odhod na pomol. 

Vkrcamo se na ladjico. Ni kar nava-

dna ladjica! Je skoraj podmornica, saj 

v podpalubju skriva stekleno dno. Od 

tu si med plovbo ogledujemo podvo-

dni svet priobalnega morskega pasu. 

Jate različnih vrst rib, ogromno 

majhnih dežničkov in fascinantne 

nasade školjk. Na palubi uživamo ob 

pogledu na panoramo obale, ki jo 

veličastno zaključuje mesto Piran. 

Tu se izkrcamo. Razdelimo se v več  

interesnih skupin. Eni se povz-

pnejo do baročne cerkve sv. Jurija 

z znanim kipom nadangela Miha-

ela na vrhu zvonika. Pot nadalju-

jejo do mestnega obzidja in pre-

magajo kar lepo število stopnic. 

Drugi se sprehajajo po Tartinije-

vem trgu in si ogledujejo veličast-

ne zgradbe, ki jih slogovno v veči-

ni primerov opredeljujeta italijan-

ska renesansa in barok. In tisto 

najbolj iskano in zaželeno, obisk  

»štantov«, še vedno postavljenih po 

starih in čarobnih mestnih ulicah, 

kljub času izven poletne sezone. Ob 

njih se ne ustavljajo samo naše da-

me. Marsikateri gospod je ob njih 

zaustavil korak. Po ogledih in po-

hajkovanjih se srečamo na terasi 

kavarne in si pogasimo žejo in 

ohladimo telo.  
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Vrnemo se na ladjico. Srečno priplu-

jemo v Strunjan, kjer nas že čaka 

kosilo. Počitek, druženje, nekateri se 

kljub poldnevnem potepanju odloči-

jo za plavanje v morju in bazenu. 

Večerja. Dež. Noč. 

 

In je že čas za odhod. Pripravimo 

potovalke, primerno uredimo apart-

maje. Čas do kosila namenimo dru-

ženju na terasi hotela, sprehodu do 

obale. Stanovalci podajajo mnenja o 

letovanju. Kaj jih je najbolj navduši-

lo, kaj se jih najbolj dotaknilo? Pla-

vanje v morju, druge v bazenu. Spre-

hodi. Seveda pika na i je bilo potova-

nje z ladjico in obisk Pirana. Pohva-

lijo izbor in ponudbo okusno pri-

pravljenih obedov, prijaznost osebja 

v restavraciji in skrb zaposlenih za 

njihovo dobro počutje. In predvsem 

druženje, spoznavanje novih prijate-

ljev.  

 

Vzklile so nove simpatije. In nekaj 

umestnih pripomb: preveč neprijaz-

nih stopnic in premagovanje strme 

poti od plaže in hotela do apartma-

jev; letovanje je bilo prekratko. Se 

strinjamo! Zato pa prihodnje leto 

odpotujemo prej, za več dni in bolj 

na jug. Naj se nam želje uresničijo! 
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IZLETI, TOPLICE, MORJE … 

V stanovanjski skupini Mali Vrh nam 

naš vsakdan zaposlene popestrijo z 

organiziranjem zanimivih izletov. 

 

V aprilu smo se odpravili v knjižnico 

Ivančna Gorica, kjer so nas zelo lepo 

sprejeli. Knjižničarka nam je s pomo-

čjo posebnega gledališča Kamišibaj 

predstavila dve zgodbi: o beli kači in 

o črni luknji. Ves čas je bilo zanimi-

vo, ko so se pred nami premikale sli-

ke za sliko. Po predstavi smo se še 

sprehodili po knjižnici. 

 

V mesecu maju smo odšli v toplice 

Snovik. Že prvi dan smo si po kraj-

šem počitku privoščili kopanje. Na-

slednji dan po zajtrku smo se spoz-

nali s fitnes napravami na prostem. 

Na daljšem sprehodu smo si ogledali 

izvir tople vode.  

 

Dnevi so se hitro odvili v sprehodih, 

kopanju in prijetnem počitku.  

 

V septembru smo obiskali Žabjo hi-

šo, kjer so nas poučili o teh dvoživ-

kah na Radenskem polju. Po ogledu 

smo si privoščili malico v čudoviti 

naravi ob ribniku Boštanj. 

 

Celo poletje smo držali pesti in na 

naše veliko veselje smo le šli na mor-

je, kjer smo zelo uživali. Predzadnji 

dan smo se peljali z ladjico iz Stru-

njana v Izolo. Med vožnjo smo si na 

dnu ladjice ogledali podvodni svet, 

na poti nazaj v Izolo pa še farmo 

školjk klapavic. S tem smo zaključili 

naše dopustovanje na morju, ki je 

prehitro minilo. 

 

Živimo v občini z raznovrstnimi na-

ravnimi in kulturnimi zanimivostmi, 

ki nas kar vabijo na izlete. Obiskali 

smo tudi protiturški  tabor Cerovo. 

Lokalna vodička nas je popeljala sko-

zi gozd do obzidja in nato v notra-

njost obzidja, kjer smo si ogledali  

cerkvico sv. Nikolaja iz 13. stoletja. 

Nato smo se v cerkvi posedli in z 

zanimanjem prisluhnili pripovedi o 

zgodovini cerkvice, čudovitih fre-

skah, poslikavah, trdnjave in tur-

ških vpadov. Pred cerkvijo na stop-

nicah so trije naši stanovalci  

uprizorili kratek skeč. S tem smo 

zaključili izlet in se vrnili domov. 

Vsi stanovalci z veseljem pričaku-

jemo več takšnih potepanj tudi v 

bodoče. 

 

Boštjan Hribar 
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Martin Ileršič: 

TOPOLŠKI FANTJE 

V Notranjem se nahaja majhna va-

sica po imenu Topol, bi se začela 

Levstikova povest o klenih uporab-

nikih Eko kmetije Topol. Vas Topol 

stoji na kraški planoti Menišija. Ne-

kdaj so tukajšnji gozdovi pripadali 

menihom iz samostana  Bistra, kjer 

je danes Tehniški muzej. 

 

Pred 11 leti je bila obnovljena kme-

tija v vasi, ki jo je kupilo Društvo 

Novi Paradoks in jo temeljito obno-

vilo. Sprejela je 6 uporabnikov, ki so 

pri obnovi tudi pomagali.  

Topolska skupina ni običajna skupi-

na, ki živi na nekdanji kmetiji. Živi-

ne sicer ni več in hlev je bil spreme-

njen v prostor za prostočasne de-

javnosti, ostal pa je duh kmetije, 

kozolec, vrt in sadovnjak. 

Vse to nudi uporabnikom mož-

nost in dolžnost, da skrbijo za 

stavbe, rastline in okolico. Čez 

leto veliko časa preživijo na vrtu, 

ki ga obdelujejo. Na njem sadijo 

zelenjavo, zelišča in rože. Sadov-

njak pa kosijo in obirajo sadje. 

 

V gredah pridelajo krompir, pa-

radižnik, brokoli, zelje, solato, 

fižol, bob in dišavnice. Da pa je 

vse dobro rastlo so v vročih me-

secih gredice zalivali z deževni-

co, ki se s strehe hiše zbira v 

hišnem rezervoarju. 

 

Da upravičijo naziv eko kmetija 

se trudijo, da so čimbolj samoo-

skrbni,  ne uporabljajo kemičnih  

pripravkov pri negi rastlin, kompo-

stirajo kuhinjske ostanke in poko-

šeno travo, ter skrbijo, da se od-

padke razvršča in odlaga v primer-

ne zabojnike.  

 

Trudijo se tudi, da iz hiše odtečejo 

manj škodljive odplake in si s po-

močjo zaposlenih izdelujejo svoje 

pralno sredstvo in tudi milo. 
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NABIRANJE MAHU 
Hladna jesen in napovedan sneg nas 

je spodbudil, da se odpeljemo nabrat 

gozdni mah, predno zamrzne ali za-

sneži v okolico Dobca, kjer se spreho-

dimo do cerkve svetega Lenarta. 

Razgled je jasen in vidimo Nanos, 

Planinsko goro, Čaven in Snežnik. 

Okoli cerkve ne najdemo nič zanimi-

vega, kar bi lahko uporabili pri jasli-

cah.  

Nadaljujemo sprehod do kapelice z 

velikim bršljanom pod cerkvijo. 

Z avtomobilom nadaljujemo naprej v 

gozd, kjer je dovolj drevesnega zasto-

ra, da uspeva mah. Izstopimo, se 

sprehajamo po gozdu in na kamnih 

izluščimo večje kose mahu. Pri tem 

pazimo, da jih ne vzamemo preveč, 

da se bo lahko mah ponovno razra-

stel.  

 

Frano najde tudi zanimiv zviti kos 

srobota, ki ga Martin skrajša, da ga 

vzamemo s seboj.  

Vožnja po gozdu, gozdni zrak in jasno vreme pozitivno delujejo na razpoloženje uporabnikov. Ker se gibljemo na ob-

močju bivanja rjavega medveda, se pogovor vrti tudi okoli morebitnega srečanja. »Tam se pojavi medved, kaj bi nare-

dili?«, vpraša zaposleni. Nekdo izmed uporabnikov odgovori: «Ja, ustrašil bi se!« 

S pomočjo zaposlenih so vključeni v 

soodločanje in organizacijo življenja 

v skupini. Na tedenskih hišnih 

sestankih se dogovorijo, kdo kuha, 

kdo pospravlja in čisti. Medsebojna 

pomoč je dnevno prisotna v skupini, 

še posebno takrat, ko nekomu dnev-

no razpoloženje ne omogoča kvali-

tetne izvedbe zadolžitve ali pa pre-

vzame zadolžitev drugje, kot na pri-

mer, pomaga na vrtu . 

 

Tedensko se srečujejo na urah an-

gleščine, ki jih vodi zaposleni. Na 

tečaju spoznavajo nove besede in 

utrjujejo znanje tega jezika skozi 

debato.  

 
Aktivna udeležba uporabnikov v 

življenje na eko kmetiji jim krepi 

um, omogoča fizično aktivnost in 

veščino medsebojne delitve dela, 

pomoč bližnjemu in sodelovanje s 

prostovoljci. 
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Natalija Nose: 

NI NAM BILO DOLGČAS 

Ne glede na posebno leto, polno 

odrekanj in presenečenj smo ga v 

skupini Mali Vrh preživeli zelo raz-

gibano. Kljub vsemu smo organizi-

rali kar nekaj izletov, letovanj in 

sodelovali z lokalno skupnostjo in 

prostovoljci. 

 

V začetku leta smo se v knjižnici 

Ivančna Gorica ogledali razstavo ob 

140. obletnici smrti Josipa Jurčiča in 

si ogledali kamišibaj, posebno obli-

ko pripovedovanja zgodb ob slikah.  

 

V Grosuplju smo si ogledali potujo-

čo fotografsko razstavo, z naslovom 

»Evropska sredstva povezujejo«. 

 

V gledališču pod zvezdami, ob Jur-

čičevem muzeju na Muljavi, smo si 

ogledali odlično zaigrano predsta-

vo, v kateri so pred nami oživeli 

junaki, ki jih je v prvem slovenskem 

romanu opisal Josip Jurčič. 

 Na željo stanovalcev smo uspeli 

vnovčiti turistične bone za bivanje, 

ter organizirali nekajdnevno letova-

nje v termah Snovik.  Letovanje je 

bilo zelo pestro. Stanovalci so res 

uživali v bazenu, nekateri so bili 

celo prvič v toplicah.  Opravili smo 

kar nekaj sprehodov v okolici. Kraj 

je resnično miren in prijeten za od-

dih. Odpravili smo se do izvira ter-

malne vode. Pot je bila dolga, a na 

kraju smo bili zadovoljni, da smo 

uspeli.  

 

V naši lokalni skupnosti, je v vasi 

Mala Račna, odprla svoja vrata Žab-

ja hiša, prvi center ohranjanja nara-

ve v Sloveniji. Nahaja se na robu 

idiličnega krajinskega parka Raden-

sko polje. Prijazno sta nas sprejela 

ga. Tina Mikuš, vodja krajinskega 

parka in g. Uroš Perme, ki nas je  z 

besedo in sliko popeljal skozi čudo-

vito pokrajino Radenskega polja. V  

notranjem delu smo lahko videli 

razstavo, ki prikazuje rastlinski in 

živalski svet tega prelepega narav-

nega bisera. Navdušilo nas je tudi 

spoznavanje živalskega sveta, ki 

domuje na tem območju, saj nam 

je ga. Tina Mikuš povsem od blizu 

predstavila pravo malo žabico kra-

stačo. Možnost smo jo imeli tudi 

prijeti v svoje roke. Zato sta se 

opogumili naša Ivanka in Veroni-

ka.  

 
Morje, kar pozno v jeseni - konec 

septembrskih dni, smo skupaj z 

uporabniki in zaposlenimi drugih 

stanovanjskih skupin društva, le 

uspeli organizirati in  se udeležili 

letovanja na morju v apartmaj-

skem naselju Salinera v Strunjanu. 

Za vse, posebno še za naše stano-

valce iz Malega Vrha, je bila atrak-

cija izlet z ladjico v Piran ter ogled 

podmorskega sveta in školjčišč. 

 

V oktobru, ob svetovnem dnevu 

duševnega zdravja, nas je na  ogled 

znamenitosti že  lansko leto na 

stojnici tržnice Grosuplje, kjer smo 

predstavili naše društvo, povabila 

ga. Mojca Koritnik, lokalna vodička 

Tabor Cerovo. Predlagala je, da bi 

v letu 2021 skupaj  obeležili   sve-

tovni dan duševnega zdravja.  

 

Spomnili smo se njenih besed in se 

skupaj s stanovalci  na Malem Vr-

hu odločili za ogled protiturškega 

tabora kulturno - zgodovinskega 

spomenika Tabor nad Cerovim v 

občini Grosuplje. In tako smo se 

sredi popoldneva odpeljali v kraj 

Tabor nad Cerovim. Tam nas je 

pričakala ga. Mojca ki nam je opi-

sala leta, v katerih so Turki prodi-

rali  na naše ozemlje. Razkazala 

nam je majhno cerkvico s prečudo-

vitimi freskami, naslikanimi še z  

Snovik 
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naravnimi materiali ter še  obdano z 

obzidjem , v katerega so se zatekli 

in skrili bližnji krajani pred Turki. 

Presenetljivo, kako so nekateri sta-

novalci zelo z zanimanjem poslušali 

in tudi vedeli marsikaj povedati. Ob 

koncu je na stopnišču zaposlena 

Nada  prebrala pomen 10. oktobra - 

dan duševnega zdravja. Trije stano-

valci so še odigrali skeč »Ura sme-

ha«.  

S prijetnimi vtisi in zahvalo smo 

se  poslovili od naše vodičke. 

 

V hiši smo bili preko leta ves čas 

dejavni ob raznih delavnicah, 

praznovanjih, na katerih so se 

nam pridružili tudi prostovoljci, 

seveda ob upoštevanju covid 

ukrepov in PCT pogojev.  

Muljava 

Iz Strunjana v Piran 

Knjižnica Ivančna Gorica 

Cerovo 

Donacija rož 
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Sonja Škrabec Štefančič: 
 

PRAZNOVANJE  
OSEBNEGA PRAZNIKA 

U T R I N K I   S T A N O V A N J S K I H   S K U P I N 

Seveda praznujemo rojstne dneve 

stanovalcev. In posebna druženja – 

spremljanje športnih dogodkov. V 

mesecu maju združimo praznova-

nje za dva stanovalca. Enako v ju-

niju. Prvi stanovalec praznuje v 

februarju in zadnji v oktobru. Zad-

nji dve leti so praznovanja v 

»družinskem mehurčku.« Saj se ve, 

zakaj. Vendar nič manj doživeta. 

Slavljencu se posvetimo z veliko  

mero pozornosti sostanovalcev in 

zaposlenih. Tudi to se zgodi, da 

osebnega praznika stanovalca ne 

obeležimo in ne praznujemo toč-

no na dan njegovega rojstva. 

Tistega dne smo mu voščili in ga 

obdarili.  Danes ga prijetno prese-

netimo s pripravo praznovanja, 

kot mu pritiče. S torto in svečko, s 

pesmijo in pogostitvijo. Jure mu 

spiše hudomušno pesem  z akro- 

stihom. Seveda mu tudi danes 

izrečemo dobre želje. 

 

Obudili smo spomine na prazno-

vanja rojstnih dni pred nadležno 

korono, o druženju z našimi pro-

stovoljci, ki jih res že pogrešamo. 

In smo nadaljevali z optimistični-

mi temami. Katere destinacije bi 

izbrali za oddih? Jožetu je ljubo 

morje. Sam je velikokrat obiskal 

Portorož. In opiše potovanje. To-

ne, se ve, enako. Franu so ljubše 

planine, jezera in gorski svet. Po-

da nekaj utrinkov s potovanja po 

Kanadi. Jure ima rad morje. Dejan 

bi odšel v Gardaland.  

 

Današnje druženje je bilo bolj in-

timno, pa kljub temu sproščeno, 

uglašeno in doživeto. Najbolj nas 

je razveselilo Jožetovo mnenje, da 

smo ga prijetno presenetili. 

 

Blejski grad 

Ustvarjalne delavnice Pečemo. 
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Maja Pajk: 
 

OBELEŽIMO SLOVENSKI 
PRAZNIK KULTURE  

Slovenski kulturni praznik smo po-

častili že nekaj dni  pred 8. februar-

jem, saj je letos tik pred njim konec 

tedna. Tokrat zaradi epidemiolo-

ških razmer na dogodek nismo po-

vabili naših prostovoljcev in sose-

dov, ki se nam vedno z veseljem 

pridružijo.  Zaposleni že dan prej 

uporabnike motivirava, da vsak pri-

pravi točko za nastop in z njo sode-

luje v kulturnem programu.  

 

Na dan dogodka se zberemo v  

dnevnem prostoru. V uvodu zapo-

slena pozdravi stanovalce in pred-

stavi namen današnjega druženja.  

Stanovalce povabi k razmišljanju, 

kaj vse pomislijo ob besedi kultura. 

V pomoč so v prostoru razstavljene 

knjige, kitara, slike, okrasni pred-

meti.  Vse asociacije zapišemo na 

plakat: glasba, upodabljajoča umet-

nost, gledališče, pisatelj, pesnik, 

glasbenik, oblikovalec. Frano doda, 

da je kulturna dediščina osnova 

vsakega naroda. Ugotavljamo, da 

kulturno dediščino ohranjamo tudi 

s knjigami. Dejan pripomni da iz 

knjig pridobimo znanje in se učimo 

zgodovino naroda. Kultura je tudi 

spoštljiva komunikacija, bonton.   

Uporabniki nato naštevajo slo-

venske pesnike in pisatelje. Pri-

jetno nas preseneti z vedenjem o 

naših literatih Frano, ki se je izo-

braževal v drugi državi. Zaposle-

na prebere še pesem pisatelja 

Srečka Kosovela. Sledi razprava. 

Frano iz svoje zakladnice znanja 

pove nekaj o Srečku Kosovelu, 

razpravljamo o vsebini pesmi.  

 

Sledijo nastopi. Prvi je na progra-

mu Jože, ki lepo prebere nekaj 

kitic Prešernove pesmi Povodni 

mož. Jure je uspešen pri ugotav-

ljanju njenega naslova. Kultura je 

tudi poznavanje  kulture drugih 

narodov. Tako Frano predstavi 

bosanskega pesnika Iva Andriča, 

edinega prejemnika Nobelove 

nagrade za književnost s področja 

bivše skupne države Jugoslavije.  

Tokrat je po vsebini Franovega  

uvoda, skritega pesnika, ugotovil 

Dejan. Tudi Dejan je dobil podob-

no nalogo. On predstavi pesnika 

Dragotina Ketteja, ki je živel in 

ustvarjal v njegovem domačem 

kraju Novo mesto. Recitiral je nje-

govo pesem Na Krki. Jure, naš 

pesnik, pa je sam napisal pesem z 

začetnimi črkami (akrostih) naše-

ga velikega pesnika F. Prešerna.  

Nastope smo zaključili z branjem 

7. kitice Zdravljice, ki jo je reciti-

ral Tone. Nato smo vsi vstali in jo 

ob spremljavi glasbe še zapeli.  

 

Na koncu sledi še razprava o pozi-

tivnih vplivih kulture v družbi, na 

povezanost, svobodo, pravice, na 

to, da se imamo radi. O državnih 

simbolih: grb, zastava, himna.  
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Nada Marinčič: 
 

USTVARJAMO, KUHAMO, PEČEMO, 
BEREMO, TELOVADIMO ... 

U T R I N K I   S T A N O V A N J S K I H   S K U P I N 

Znano je, da imamo Malovrščani 

radi kavo, pa tudi različne delav-

nice in izlete po bližnji in daljni 

okolici. Vse to, kar nam popestri 

naš vsakdanjik.  

 

Mogoče vam je malo manj znano, 

kje se Mali Vrh nahaja. To je na-

selje v Občini Grosuplje ob kra-

jevni cesti Škofljica – Šmarje - 

Sap in šteje blizu 400 prebivalcev. 

V naši stanovanjski skupnosti 

Mali Vrh trenutno prebiva 8 sta-

novalcev.  

 

Vrta nimamo, a vseeno vsako po-

mlad zasadimo številna korita z 

rožami, zelišči in nekaj sadikami 

zelenjave. 

 

Nedaleč stran, malo izven vasi  

nas kolovozna pot pelje čez trav-

nike, njive in že pridemo do goz-

da. Naša najbolj vztrajna poho-

dnika sta Boštjan in Jože. 

 

Tekom tega leta smo izvedli kar 

precej ustvarjalnih delavnic: nau-

čili smo se izdelovati okrasne 

pentlje, dekorativne cofke, različ-

na knjižna kazala (srčke, cvetke, 

žabice), pisane ribice, ježke, raz-

lične voščilnice, okrasne rože iz 

filca …  

 

Veliko smo tudi kuhali in pekli: 

presno torto, sirove palčke, vročo 

čokolado, piškote s poprovo meto, 

sladico v kozarčku, kremno juho z 

bučnimi semeni, pecivo z višnja-

mi … 

 

V hiši imamo nemajhno hišno 

knjižnico, in se ob tej priložnosti 

vsem donatorjem knjig prav lepo 

zahvaljujemo. Radi beremo. Radi 

beremo skupaj. Prisluhnemo bral-

cu. Se o prebranem pogovorimo. 

Spijemo čaj in prigriznemo kakšen 

piškot. Nam je prijetno. V februarju 

smo brali iz knjige: Slovenske prav-

ljice, v maju smo brali z Jurčičem. V 

mesecu oktobru smo se spoznali s 

knjigo izraelskega pisatelja E. 

Kishona: Družinske zgodbe. 

 

Izvajali smo telovadne vaje za raz-

tezanje, telovadne vaje ob stolu, 

jutranjo telovadbo z elastičnim 

telovadnim trakom. Za sprehod 

potrebujemo malo več spodbude, 

saj Mali Vrh pomeni, da je treba iti 

tudi v klanec, čeprav majhen … 

 

Mali Vrh je prijetna vasica, s prijaz-

nimi prebivalci, kjer se še vsi po-

zdravljajo. Vas, kjer nam sosed pri-

skoči na pomoč. Vas, kjer nam so-

seda pred vrati pusti cel zabojček 

sveže solate iz svojega vrta.  

Hvala, dragi sosedje! 
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      VRH ŽELJA 

Zelena dolina, 

to veselo polje, 

pogled z obzorja, 

pojoče srce. 

 

Nad to dolino 

Vrh Mali leži, 

v soncu bleščečem 

cvet pojoči zacveti. 

 

Narava zelena 

beli tvoj cvet, 

sončni opoj miline, 

misli, sanje, želje. 

 

Ravnina sijaja, 

veselo zeleno polje, 

cvet z obzorja, 

odmev izpod neba. 

Sreča, 

srce mojih želja. 

 

 

Jože Fajdiga 
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LETOŠNJE LETO SE IZTEKA ... 
Naša hiša Vižmarje ga bo ohranila v 

lepem spominu. Kljub Corona virusu 

je bilo pestro. Organizirali smo se in 

šli malo naokrog. Začeli smo s ter-

mami Snovik. S socialno delavko 

Natašo sva termalno vodo izkoristili 

na ta način, da sva fejst plavali. Bili 

smo v masažnem bazenu. Terme 

smo zaključili z izletom in kosilom 

na Grajski terasi, Stari grad nad 

Kamnikom. Razgled je bil res čudo-

vit.  

V lepem spominu mi je ostal izlet na 

 Rakitno. Zelo lepo. Prelepo majhno 

jezero, sredi gozda.  

Rakitna je čudovita zaradi obšir-

nega gozda in prelepe narave. Ko 

smo šli od tam, smo popili še ka-

vico in pojedli gibanico. 

 

V tem letu smo bili tudi v žival-

skem vrtu. Ne morem verjeti, da 

so ga tako razširili. Najbolj sem se 

veselila videti slona in žirafe.  

 

Moram se pohvaliti za oseben do-

sežek, da sem letos končno dose-

gla vrh Šmarne Gore. Z Natašo in  

Matejem smo se z avtom pripeljali 

do vznožja. Potem smo se z lahkot-

nim tempom povzpeli. Vzpon ni bil 

lahek.  Vso pot sta me Nataša in 

Matej vzpodbujala, po tihem sem 

verjela vase, navkljub terapiji, ki jo 

jemljem. Prekosila sem samo sebe 

in zdravila. Na poti nas je spremlja-

la megla. Mimoidoči so nam razkri-

li, da nas čaka gor čudovito sonce. 

Na vrhu Šmarne gore se nam je res 

nasmehnilo sonce, v dolini pa je 

vztrajala megla. Popili smo kavo in 

si privoščili kosilo. Zaželela sem si  
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pečenko, ki je bila na jedilniku, a 

žal samo med vikendi. Bo treba še 

kdaj priti. 

Letos je potrkal  tudi Abraham na 

moja vrata. Zaposleni so me želeli 

presenetiti z izletom Postojnske 

jame, a žal zaradi epidemioloških 

razmer ni šlo skozi. Karte vseeno 

imamo, zato nas ogled Postojnske 

jame še čaka.  

Sem vesela, da smo v hiši skupaj 

praznovali s pizzo velikanko in 

torto z vsemi stanovalci, s katerimi 

skupaj živimo že vrsto let. 

 

Suzana Laibacher 

    TO LETO MI BO OSTALO V SPOMINU ... 

To leto mi bo najbolj ostalo v spo-

minu, ko smo šli na izlet na Rakit-

no. Nataša nam je veliko govorila 

o Rakitni. Nisem si jo predstavlja-

la. Res je lepa narava, čist zrak in 

prijazni ljudje. Sprehajali smo se 

ob jezeru. Na poti so bili zanimivi 

mostički, enega sem tudi sama 

premagala tako, da sem se držala 

za ograjo. Jedli smo zelo dobro 

gibanico. 

 

Kljub epidemiji smo bili na letova-

nju na morju v Strunjanu in v 

toplicah v Snoviku. V Snoviku je 

bila res dobra hrana. Ogledali smo 

si vrtove zelišč in se sprehajali.           

V Strunjanu smo se peljali z ladji-

co do Pirana. V Piranu sem si v 

turistični trgovini kupila klobuček 

z diamanti, majico in špango za 

lase. 

 

 

Maja Pernuš 

 

 

Moram povedati, da sem se letos 

veselil toplic in morja. Spoznal 

sem nove prijatelje. Z njimi sem 

celo plaval v morju in se namakal v 

bazenu v toplicah. Zanimivi so bili  

bazeni s toplo vodo in mehurčki, 

zelo so mi prijali. Poleg tega smo 

se sončili na terasi. Vreme je bilo 

res lepo. V Strunjanu sem se 

udeležil vožnje z ladjico, kjer  

smo si ogledovali podvodni svet in 

Tartinijev trg v Piranu. Bilo je lepo. 

 

 

Tomaž Trobec 



 

27 

 

U T R I N K I   S T A N O V A N J S K I H   S K U P I N 

Nataša Aničić: 

JUTRANJI KROG V HIŠI VIŽMARJE 

Gre za krajšo skupinsko aktiv-

nost,  ki poteka vsak dan ob 9. uri 

in se je udeležijo vsi stanovalci. 

Namen jutranjega kroga je, da se 

na kratko vsi zberemo, si podeli-

mo misli o svojem počutju in se 

dogovorimo glede načrtovanih 

oz. potrebnih aktivnosti za ta 

dan. 

 

Jutranji krog poteka tako, da se 

vsi stanovalci  in zaposleni zju-

traj posedemo v krog. Prvi po-

ljubno poda žogico enemu izmed 

prisotnih. Kdor prejme žogico, ta 

običajno spregovori o tem, kako 

se počuti, kako je preživel dan in 

o planu, ki si ga postavi čez dan.  

Na željo vsakogar je pogovor  

poljudno strukturiran. Srečanja 

so neformalna in včasih tudi po-

tekajo ob čaju, soku ali prigrizku.  

Žogica omogoča, da se med seboj slišimo, da si ne skačemo v besedo in treniramo svoje veščine potrpežljivosti, vsak  

po svojih zmožnostih.  

V naši hiši smo uvedli tudi jutranji 

krog, ki je podoben skupinski viziti 

v psihiatriji. Meni je zelo fajn na 

jutranjem krogu, da vsak iskreno 

pove o sebi, kako se počuti, kako je 

preživel prejšnji dan in kako ga bo 

v bodoče.  

 

Zaposlene nam prisluhnejo in všeč 

mi je, ker tudi one podelijo z nami 

svoja občutja.  

 

Suzana Laibacher 

Na jutranji krog pridem vsako 

jutro, po sprehodu, ki ga nare-

dim do trgovine.  Zanimivo mi 

je, ker si podajamo žogico. Veli-

kokrat se tudi nasmejimo. Vsak, 

ki ima žogico, pove nekaj o sebi.  

 

Včasih sem bolj tiho, ker mi nič 

ne pride na misel, kaj bi pove-

dal.  

 

 

Rok Kalamar 

Na jutranjem krogu se imam lepo. 

Vedno kaj novega zvemo, lepo je, da 

vsak nekaj pove o sebi. Na ta način 

se še bolj povežemo. Pogovorimo se 

o stvareh, ki nas mučijo, kaj nas 

moti in sproti vse razčistimo, da 

imamo čisto vest. 

 

Maja Pernuš 
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S K R B   Z A   Z D R A V J E 

 Protestiram 

 

proti temi 

 

in dolgim nočem,  

 

proti megli in vlagi 

 

in dežju in mrazu. 

 

Protestiram, 

 

ker je premalo sončne luči. 

 

Protestiram, 

 

ker ni strpnosti, 

 

prijateljstva in ljubezni. 

 

Protestiram, 

 

ker nas virus 

 

napada z vseh strani, 

 

virus nezaupanja,  

 

črnogledosti  

 

in razdeljenosti. 

 

Protestiram, 

 

ker ni veselih novic … 

 

Stop! Konec protestov! 

 

Saj jaz ponižno zaupam 

 

v ljubeče božje načrte. 

 

 

 

Vera P. 

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 psiho-edukativnih delavnic, kot so tehnike sproščanja in 

spoprijemanje s stresom, podpora pri spoprijemanju z depresijo in podpora 

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 tehni-

kami sproščanja, kot je dihanje, postopno mišično sproščanje in vizualizaci-

ja. Vse tri tehnike so se z demonstracijo predavateljice tudi praktično izve-

dle. Pri delavnici Spoprijemanje s stresom smo se seznanile, kaj stres pome-

ni in zakaj 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 preobremenjenost? 

Na delavnici Podpora pri spoprijemanju z depresijo, ki je danes vse pogo-

stejša duševna motnja, smo spoznale, kako jo prepoznati, kakšni so vzroki, 

posledice in zdravljenje.  

 

Na delavnici Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, nam je bilo predstavlje-

no prepoznavanje vzrokov in znakov povišane tesnobe in anksioznih mo-

tenj. Seznanili smo se z vrstami zdravljenja in načini, kako si pomagamo 

sami. Vseh delavnic so se uporabnice z zanimanjem udeležile. Na delavni-

cah so sodelovale s svojimi mnenji in predlogi ter izpostavile težave s kate-

rimi se vsakodnevno srečujejo v svojem življenju. S svojim sodelovanjem so 

ustvarile prijetno izobraževalno in poučno klimo. Vsebinska sestava delav-

nic, ki jo je podajala predavateljica, je bila zasnovana tako, da so se teme 

med seboj povezovale in dopolnjevale. Podajanje vsebine je bila smiselna in 

poučna. Za vsako posamezno delavnico je vsaka od udeleženk dobila priroč-

nik s podano vsebino. 

 

Psiho edukativne delavnice so potekale skozi vse leto. Vsaka izmed delavnic 

je časovno obsegala od enega do štiri srečanja. Za delavnice, ki so bile vse-

binsko poglobljene, se je za vsako udeleženko pri osebnem zdravniku ali 

referenčni sestri pridobila napotnica. Zaradi razmer z epidemijo s korona 

virusom so se delavnice izvajale individualno le za našo skupino in z vme-

snimi prekinitvami. Izvajale so se z vsemi priporočili, kot je nošenje zaščit-

nih mask, razkuževanje rok in upoštevanje priporočene medsebojne razda-

lje. Tudi po koncu epidemije se bodo delavnice nadaljevale z namenom do-

seganja zastavljenih ciljev. 

Sonja Kopač: 

KREPITEV ZDRAVJA 
PROTESTI 
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Sonja Kopač: 

PODPORA PRI  

SPOPRIJEMANJU  

S TESNOBO 

Zaradi zajezitve širjenja epidemije s koronavirusom so se lansko leto vsa 

nadaljnja srečanja za izvedbo delavnice ustavila. V Stanovanjski skupini 

Kranj smo dne 14. 1. 2021 in 19. 1. 2021 nadaljevale z udeležbo na delav-

nici z naslovom Podpora pri spoprijemanju s tesnobo.  

 

Delavnica se je izvedla preko aplikacije Zoom, v izvedbi ge. Tine Rehber-

ger v okviru programov Centra za krepitev zdravja ZD Kranj. Trajanje 

posamezne delavnice je bilo 60 minut.  

 

Vse udeleženke smo prej pridobile priročnik z naslovom Podpora pri spo-

prijemanju s tesnobo. Na delavnici nam je bilo predstavljeno prepozna-

vanje vzrokov in znakov povišane tesnobe in anksioznih motenj. Sezna-

nile smo se z vrstami zdravljenja in načini kako si pomagamo sami. 

 

JESEN 
  
 
Sivo nebo, 

sive misli, 

sivi občutki, 

še želje so brez ognja. 

  

Blatna pota, 

blatne luže, 

sovražne globine lastne duše. 

  

Gole veje, 

prazne roke. 

  

Prazni upi, 

gnijoči plodovi. 

  

Bedne sanje, 

bedna zemlja, 

oropana svojih zakladov. 

  

Mračno srce, 

mračna jesen, 

še Dobrota je bledih lic, 

še Smrt ne prinaša odrešenja. 

 

 

Vera P. 
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MOJA OSEBNA IZPOVED 

V NEPOZNANEM SVETU 
EPILEPSIJE 

Pozdravljeni. Sem Jana Stražišar. 

In rada bi spregovorila o moji ne-

vrološki motnji z imenom epilep-

sija. Kot majhnemu otroku po 

vnetju možganske ovojnice, ob  

poškodbi glave so mi postavili 2 

diagnozi: epilepsija in motnje po-

zornosti ter razumevanja, ter  mi 

dali  zdravila. 

Bila sem zelo uspešna v osnovni 

šoli s  prilagojenim programom in 

uspešna športnica v atletiki.  

Dobivala sem razna priznanja in 

pohvale. 

Bili so informativni dnevi in pri 

izbiri poklica sem izvedela, da za 

poklic peka delo poteka nočno. 

Ni bilo primerno zame. Zakaj?  

Ker mi je nevrologinja odsveto-

vala, ker mi  pomanjkanje spanca 

lahko povzroča epileptične napa-

de. Potem sem se vpisala za sla-

ščičarko v srednji šoli in tam 

spoznala ostale sošolce,  s kateri- 

mi pa se nisem  dobro razumela.  

Razumela sem se samo z nekaj so-

šolci. Opazila sem sošolko, ki je 

imela epilepsijo, isto tako kot jaz. 

Samo da je imela hudo obliko epi-

lepsije in druge pridružene  bole-

zni. Pri njej je sčasoma cel razred 

to spoznal in je niso sprejeli tak-

šno, kakršna je in jo s tem kljub 

njenim učnim težavam diskrimini-

rali. Za mene sploh niso vedeli, 

kljub mojim učnim težavam. Sem 

bila tiho, a ne zato, ker bi bila jaz v 

strahu spregovoriti o moji rahli 

obliki epilepsije, ampak, ker se o 

epilepsiji  nisem  dovolj pozanima-

la. Z jemanjem zdravil nisem imela 

pogostih epileptičnih napadov. 

Imela sem veliko pomanjkanja tega 

mojega znanja. Trudila sem se v 

šoli in jo s stresom komaj  naredila. 

Pregorela sem. Nisem več zmogla 

naprej. 

 

Z leti sem sprejela to »nevidno« 

prijateljico Epilepsijo. Morala sem 

se izogibati stvari, ki bi mi lahko 

povzročale napade in to so: stres, 

utripajoče luči, premalo spanja, 

prenizek sladkor v krvi, menstrua-

cija, glasno govorjenje, udarci, pre-

težka dela, jok, stres, tesnoba, raz-

dražljivost, občutljivost na mraz/

vročino, potapljanje in obiskovanje 

gora, ki mi povzroča zračni pritisk,  

določena prehrana v visokih kon-

centracijah – grenkoba, pekoča 

hrana, preveč gledanja v TV in/ali 

računalnika – kar ni v redu za moje 

oči in možgane … Nevrologinja mi 

je svetovala samo 30 minut gleda-

nja TV-ja ali računalnika v enem 

dnevu. 

 

Leta 2013 sem se prijavila na Zavod 

za zaposlovanje kot brezposelna 

oseba. Ni bilo uspeha s službo. Niti 

z izpitom za avto zaradi zdravstve-

nih razlogov. Od nevrologinje sem 

izvedela, da greš lahko na izpit za 

avto delati šele takrat, ko nisi imel 

2 leti epileptičnih napadov. In do-

kler sem na zdravilih, s temi neže-

lenimi stranskimi učinki, mi je od-

svetovala delati izpit za avto. Za 

mene je to  misija nemogoče.  
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Kolikor se  poznam, me strah grabi 

v času hitre vožnje, sploh v nevar-

nih cestnih ovinkih, tako da se mi v 

nobenem primeru ni splačalo 

opravljati izpita za vožnjo. 

 

V prostem času sem se pozanimala 

o epilepsiji in sčasoma opazila, da v 

Sloveniji ni nič urejenega na podro-

čju oseb z epilepsijo, kljub stigmi 

bolezni. Zato sem 17. februarja 

2010 ustanovila zasebno Facebook 

skupino za samopomoč Epilepsija. 

Deluje v obliki samopomoči na da-

ljavo. V začetku sem se osredotoči-

la na težave, ki sem jih videla v svo-

jem življenju z javnim prevozom, 

financami in drugimi okoliščinami.  

 

Z odločitvijo, da pomagam drugim, 

sem pomagala tudi sebi. Zakaj sem 

se za to odločila? Ker je to moja 

prostovoljna, dobra volja. Zato sem 

se odločila, da pomagam osebam z 

epilepsijo in njihovim najbližjim 

svojcem. Da si preko tega tudi sama 

sebi pomagam in se nekaj novega 

naučim. 

 

Sem si pa z leti počasi pridobila 

različne člane za vključitev v Fa-

cebook skupino Epilepsija. Trenut-

no je približno 1500 članov iz Slo-

venije in drugih balkanskih držav 

ter baltskih držav,  kjer si z mojim 

dobrim namenom med sabo izme-

njujemo vsak svoje  izkušnje. Seve-

da, vsak po svojih zmožnostih. 

 

Najbolj pogosto postavljena vpra-

šanja na naši Facebook skupini se 

navezujejo na  težave z zaposlitvi-

jo, z pridobitvijo vozniškega izpita, 

na zdravila in stranske učinke zdra-

vil. Druge (sekundarne) teme so 

prehrana, šport, kajenje, konoplja, 

cepljenje proti Covid-19 pri epilep-

siji ter še druge teme.  

 

Ko doživljamo epileptični napad na 

javnem kraju, nas pogosto označu-

jejo s pijanci, z osebami na drogah, 

kar je zmotno prepričanje. Najbolj 

narobe je bilo to, da so v zakonu 

epilepsijo označili kot duševno 

motnjo, kar ni  res. A so ta zakon  

dosti pozneje spremenili, da epi-

lepsija ni več duševna motnja, 

kakor so to prej smatrali. 

Sodelujemo tudi s študenti medi-

cine! Sodelujemo v kontekstu in-

formacij iz prve roke in raziskav. 

Na predlagane teme jim pomaga-

mo pri izpolnjevale ankete s strani 

članov skupine. To jim pomaga pri 

dokončanju diplomskih nalog! 

 

Po novem ( od začetka meseca 

novembra dalje) potekajo različne 

teme predavanj enkrat mesečno 

preko spleta. 

 

Za ta pristop smo se odločili zara-

di kriznih razmer epidemije Covid

-19. Zaradi pomanjkanja verodo-

stojnih nasvetov (druga društva 

niso več toliko aktivna z zdravniki, 

psihologi, …) smo se moderatorji 

skupine odločili, da sami postane-

mo bolj aktivni preko »Srečanj« 

kar je bilo tudi dobro sprejeto 

strani članov skupine. Za teme 

srečanj podamo anketo z različni-

mi odgovori.  

 

 

 

Barva pentlje, s katero ozaveščajo 

epilepsijo po vsem svetu, je vijo-

lična. Mednarodni dan epilepsije 

je na vsak drugi ponedeljek v me-

secu februarju, kjer ni točnega, 

navedenega datuma.  

 

Na 26.marec je svetovni, vijolični 

dan epilepsije. Mesec november  

pa je mesec epilepsije.  

Po podatkih naj bi  v Sloveniji 

imelo epilepsijo 1% ljudi, to je od 

15.000 do 20.000 ljudi. Po svetu pa 

od 50 do 65 milijonov prebivalcev. 

 

Administratorka 

Facebook skupine  

Epilepsija: 

 

Jana Stražišar 
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Delavnice pripravila in vodila: Nada Marinčič 
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Nada Marinčič: 

KO ZADIŠI PO PRAZNIKIH 

  
Medenjaki 
Potrebujemo:  

30 dkg medu in 20 dkg masla - segrejemo, da se med in maslo stopita; 

15 dkg rjavega sladkorja in 2 celi jajci dobro zmiksamo; 

Suhe sestavine: 50 dkg polnozrnate moke, 15 dkg bele moke, 10 dkg mletih 

orehov, 1 vrečka mešanice dišav za medeno pecivo, žlička cimeta, 1 žlička 

sode bikarbone, 1 vrečka pecilnega praška, 1 vanilin sladkor, naribana limo-

nina lupinica; 

 

Med natočimo v kozico in ga segrejemo na 50°C, dodamo maslo. Ko je zmes 

ohlajena primešamo še zmiksana sladkor in jajca. 

 

Vse suhe sestavine damo v posodo, kamor primešamo medeno mešanico. 

Testo naj počiva 1 uro ali še bolje čez noč. Testo oblikujemo v kroglice v veli-

kosti oreha. Na pekač iz pečice položimo 16 medenjakov, ker narastejo. 

Pečemo približno 10 minut pri 180°C. Pozorno kontroliramo spodnjo stran 

medenjakov, ko se pečejo.  

 

Okrasimo jih s sladkornim ledom (1 beljak in 250 g sladkorja v prahu ali z 

limoninim prelivom (sladkor v prahu in limonin sok) ali jih oblijemo s sto-

pljeno čokolado (jedilna čokolada in košček masla in mrzla voda). Po oblivu 

potresemo kokos, mlete orehe, čokoladne/pisane drobtinice ... 
 

Če pa pri praznovanju posvetimo 

vse pozornosti samo zunanjemu 

praznovanju, se čutimo utrujeni, 

prazni, nezadovoljni, vemo, da 

nam nekaj manjka, da smo sami 

sebe oropali za nekaj lepega. 

K praznovanju sodijo praznična 

hrana in pijača, urejen prostor, 

praznična obleka, glasba in petje, 

darila. Toda to ni vse. 

 

Kakor naše življenje odmeva v 

praznikih, tako tudi prazniki od-

mevajo v našem življenju. 

 

Človek ne more živeti brez prazni-

kov. 

 

 

 

Zgodovina medenjakov sega že 

vsaj 1500 let pred našim štetjem, 

ko so v Starem Egiptu pripravljali 

medene kolačke in jih dajali v 

grobove faraonov. Stari Egipčani 

so namreč verjeli, da je med dari-

lo bogov.  

 

Medeno pecivo so pripravljali 

tudi stari Rimljani, vendar se je 

njihov recept precej razlikoval od 

tega, kar danes poznamo pod 

imenom medenjaki. V resnici so 

stare civilizacije med uporabljale 

za pripravo večine svojih sladic. 

 

Izvirni recept za medene kolačke, 

ki jih danes poznamo kot mede-

njake, naj bi izumili na Kitajskem. 

V 10. stoletju so namreč priprav-

ljali tako imenovani medeni kruh. 

Šlo je za preprosto pecivo iz pše-

nične moke in medu.  
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Dober dan, gospodar, pred hišo vam zelen bor, na boričku konjič mlad, na konjičku sedelce, na sedelcu sinek mlad, 

a na sinku kapica, na kapici kitica, na kitici tičica. Tičica popevala, dobro leto dozivala, svako dobro srečo.  

N O V O L E T N A   K O L E D N I C A 

 

Mreža stanovanjskih skupin: 

 

Stanovanjska skupina Koseze 

Laknerjeva ulica 5 

1000 Ljubljana 

tel.: 05 901 47 93 

 

Stanovanjska skupina Kranj 

Kurirska pot 11 b 

4000 Kranj 

tel.: 05 996 51 01 

 

Stanovanjska skupina Lesce 

Valvasorjeva ulica 12 

4248 Lesce 

tel.: 05 981 11 15 

 

Stanovanjska skupina Mali Vrh 

Mali Vrh 57 

1293 Šmarje - Sap 

tel.: 01 787 59 18 

 

Stanovanjska skupina Vižmarje 

Medenska cesta 135 

1000 Ljubljana 

tel.: 01 362 33 34 

 

Eko kmetija Topol 

Topol pri Begunjah 2 

1382 Begunje pri Cerknici 

tel.: 01 705 66 91 
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Vsako število od 1 do 9 se lahko pojavi točno 

enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsa-

kem manjšem kvadratu velikosti 3 × 3. V mreži 

so nekatera števila že podana.   

Včasih je postlana, včasih razmetana, če na 

njej ležimo, prej ko slej zaspimo. 

Kaj je to? 

Tiho meri čas, zbudi nas pa naglas. 

Po loncu meša, se vrti, da hrana se ne pri-

smodi. 

Ne, to ni kozarček, saj ima ročaj. Vanjo si 

naliješ kavo, mleko, čaj. 

Do hiše pripelje, pa hip postoji, na hitro po-

hrusta vse naše smeti. 

Rada prede, rada spi, sladko mleko ji diši, če 

se pes podi za njo, hitro spleza na drevo. 

Velika modrina, nemirna gladina, hobotnic 

in rakov in rib domovina. 

Ne verjamem, da piškote peče, ko po vejah 

sem in tja skaklja. Nam z drevesa le lupine 

meče, z jedrci se sama posladka. 

 

Mrzla zima ne počiva, v belo je odela svet. 

S čim je jezero prekrila, da je gladko kot par-

ket? 

 

V lep papir in pisan trak zavito, kdo bi vedel, 

kaj je notri skrito. 

 

SUDOKU UGANKE 

 

SMEŠNICE 
 

Dve snežinki se srečata v 

zraku. »Kam pa kam?« vpra-

ša prva. »Na Krvavec, na 

smučišče. Pa ti?« »Na pri-

morsko avtocesto, da upo-

časnim promet za par ur.« 

 

Kaj naredi Gorenjec ko ga 

zebe? Usede se k sveči. 

Kaj naredi če ga še bolj? 

Prižge jo.  

 

»Mami, oči! Odločil sem se, 

da bom živel sam! » »Pa to 

je super sinko!« » Ja. Kovčke 

imata pred vrati. » 

Oče ne preveč uspešnega sina je 

prišel na govorilne ure. 

Učiteljica mu pravi: 

“Dober dan, sedite prosim.” 

“Nimam časa, samo povejte mi 

kako gre mojemu sinu.” 

“Ni dobro. Enice iz matematike, 

slovenščine in angleščine.” 

“Pa dobro. Povejte mi raje, kak-

šen je pri športni vzgoji.” 

“Dober, zelo dober.” 

“In kakšen je po obnašanju?” 

“V redu fant. Zelo priden.” 

“No vidite. Kar ga jaz naučim je 

super, kar ga pa vi, je pa katas-

trofalno.”  

Oče je sina poslal na pošto, da bi 

kupil znamko in oddal voščilnico. 

Sin se vrne domov in očetu izroči 

ves denar. »Kako pa si kupil znam-

ko?« »Oči, ko me ni nihče gledal, 

sem v nabiralnik vrgel pismo kar 

brez znamke.« 

 

Dva tabornika sta se izgubila v 

gozdu. “Trikrat ustreli v zrak, da 

pridejo po naju.” “Prav.” 

Ustreli še trikrat, nihče ni slišal.” 

“Prav.” “Še vedno ni nikogar. 

Ustreli še trikrat.” “Ne morem, 

imam samo še eno puščico.”  
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VODORAVNO                                               NAVPIČNO 

KRIŽANKA 
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Daj vsakemu dnevu 

PRILOŽNOST, 

da postane tvoj najlepši dan. 

 Novi Paradoks, S l o v e n s k o   d r u š t v o   z a   k a k o v o s t   ž i v l j e n j a  


