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        Novi Paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja           

 

Novi Paradoks 

 

Slovensko društvo za kakovost življenja  

Sedež: Ižanska cesta 2a, Ljubljana,  

1000 Ljubljana, tel.: 01 422 85 61 

 

Matična številka: 1768999000  

Številka poslovnega računa:  

SI56 0205 3025 3801 366,  NLB d. d.  

Davčna št.: 19041748  

Zakoniti zastopnik: Srečko Brumen, mag. soc.del. 

Status: nevladna organizacija v javnem interesu na 

področju socialnega varstva; 

Status: humanitarna organizacija;  

 

Financerji programa  

stanovanjskih skupin DNP: 

MDDSZ, FIHO, občina Grosuplje, občina Cerknica in 

ostale občine stalnega prebivališča uporabnikov, 

nameščenih v stanovanjske skupine; 

 

Izdajanje glasila omogoča FIHO; 
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Srečko Brumen,  
mag. soc. del. 

         Uvodne besede predsednika Društva Novi Paradoks  

Pred leti sem v analizi dela društva zapisal, da nevladne 

organizacije v zadnjem obdobju stagnirajo pri razvoju 

programov obravnave v skupnosti in premalo prevze-

majo pobudo pri rehabilitaciji, zdravljenju in reintegra-

ciji oseb z duševno motnjo v lokalno okolje. Koncept 

duševnega zdravja s prenosom v skupnost je vse kaže 

trčil na strukturne in sisteme dejavnike, ki so 

uspeli zadušiti nadaljnji razvoj metod dela in 

inovacij.  

  

Preskok na navedenem področju se je 

začel izvajati po sprejemu Resolucija 

o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2018−2028, ki kot prvi strate-

ški dokument v Republiki Sloveniji 

celovito naslavlja in ureja področje 

duševnega zdravja. Glavni poudarki 

nacionalnega programa so v povezo-

vanju služb vseh sektorjev -  torej zdravstva, socialnega 

varstva, vzgoje, šolstva in nevladnih organizacij 

(multidisciplinarni pristop).  Službe in storitve poskuša 

približati uporabnikom in jih spodbuditi k zgodnjemu 

iskanju pomoči ter na tak način zmanjšati instituciona-

lizacijo na področju duševnega zdravja. Povezovanje in 

sodelovanje med izvajalci socialne ter zdravstvene mre-

že storitev je tako bistven predpogoj za celovito pomoč 

in podporo uporabnikom ter njihovim svojcem. 

 

V pričujoči številki glasila vas seznanjamo z oblikami 

sodelovanja društva Novi Paradoks z drugimi izvajalci 

socialnih in zdravstvenih storitev, ki izhajajo iz nepo-

sredne obravnave uporabnikov našega društva in njiho-

vih družinskih članov. Prav tako, na tem mestu pred-

stavljamo, te druge izvajalce, vsebino in namen njiho-

vega dela in oblike sodelovanja z nami, kar razumemo,  

kot naš doprinos k večji prepoznavnosti in dostopnosti 

za vse, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju.  

 

Predstavljamo vam dejavnosti Centrov za krepitev zdra-

vja v zdravstvenih domovih, kjer izvajajo preventivne 

dejavnosti na področju zdravstvene vzgoje, psiho edu-

kativne delavnice ter individualna svetovanja, v katerih 

udeleženci prejmejo strokovne informacije, se naučijo  

veščin in dobijo podporo za dolgotrajno spremembo 

življenjskih navad oz. podporo pri krepitvi duševnega 

zdravja.  

 

Koordinatorji za obravnavo v skupnosti po Zakonu o 

duševnem zdravju izvajajo pomoč osebam, ki ne potre-

bujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nad-

zorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psi-

hosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju 

življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje 

na podlagi načrta obravnave. 

 

Centri za duševno zdravja odraslih oseb, ki jih predvide-

va NPDZ  so v letošnjem letu dodobra zaživeli in se po-

stopoma vključujejo v lokalne skupnosti, tudi s predsta-

vitvami njihovega dela in eno od predstavitev povzema-

mo v našem glasilu. 

 

Sodelovanje s programi NVO pri soočanjih z 

odvisnostjo od alkohola, drog ali s programi za 

pomoč osebam z različnimi drugimi diagnoza-

mi ter sodelovanje z uradom Varuha 

človekovih pravic pri izvajanju na-

log in pooblastil državnega preven-

tivnega mehanizma pri nadzoru od-

delkov pod posebnim nadzorom 

psihiatričnih bolnišnic, varovanih 

oddelkov posebnih socialno varstve-

nih zavodov in oddelkov z diagnozo 

demence.  

 

V letu 2022 smo ustanovili Center za izobraževanje in 

svetovanje, kjer program Svetovanja in izobraževanja, 

kot psihosocialna rehabilitacija, sledi načelom Nacio-

nalnega programa duševnega zdravja (2018 – 2028), ki v 

mreži služb za duševno zdravje odraslih zagotavlja izva-

janje podpornih  psiho-edukativnih delavnic za osebe s 

težavami v duševnem zdravju, njihove svojce in zainte-

resirano javnost, kar je naš doprinos k implementaciji 

ciljev nacionalnega programa. 

 

V sodelovanju bodo vse navedene dejavnosti dosegle 

svoj namen izgradnje mreže izvajalcev s področja du-

ševnega zdravja in omogočile osebam, ki se soočajo s 

težavami v duševnem zdravju in njihovim družinam 

kvalitetno in pravočasno pomoč in oskrbo. 

V pričujoči številki glasila vas  

seznanjamo z oblikami sodelovanja  

društva Novi Paradoks z drugimi izva-

jalci socialnih in zdravstvenih storitev, 

ki izhajajo iz neposredne obravnave 

uporabnikov našega društva in njiho-

vih družinskih članov.  
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            Tematski prispevki 

Srečko Brumen, mag. soc. del. 

Izvajanje Opcijskega protokola  
v Društvu Novi Paradoks 

Urad Varuha človekovih pravic (v nadaljevanju VČP) 

Republike Slovenije v sodelovanju z izbranimi nevladni-

mi organizacijami na podlagi nalog in pooblastil držav-

nega preventivnega mehanizma (v nadaljevanju DPM) 

po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in 

drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim 

ali ravnanju izvaja nadzore oddelkov pod posebnim 

nadzorom psihiatričnih bolnišnic, varovanih oddelkov 

posebnih socialno varstvenih zavodov in oddelkov z 

diagnozo demence brez predhodne najave. 

 

Namen nadzorov je, da na krajih odvzema prostosti (kot 

so opredeljeni v 4. členu Opcijskega protokola), redno 

preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta pro-

stost, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred zlorabami 

in neprimernim ravnanjem v obdobju hospitalizacije. Če 

je treba, daje priporočila ustreznim organom, da bi iz-

boljšali razmere in ravnanje z osebami, ki jim je bila 

odvzeta prostost. DPM lahko predloži tudi predloge in 

pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom.  

V društvu Novi Paradoks že tretji mandat z našimi za-

poslenimi sodelujemo z uradom VČP pravic pri izvaja-

nju navedenih nadzorov, predvsem na podlagi naše za-

vezanosti k varovanju in ugotavljanju kršitev človekovih 

pravic v zdravstveni in socialni oskrbi, kot tudi v družbi.  

Ugotavljamo, da se kljub sprejemu Zakona o duševnem 

zdravju (Uradni list RS št. 77/2008) in Resolucija o naci-

onalnem programu duševnega zdravja 2018−2028, ki 

opredeljujeta pravni okvir za celostno in dolgoročno 

zasnovano varstvo duševnega zdravja v Republiki Slove-

niji ter določata sistem zdravstvene in socialno varstve-

ne skrbi na področju duševnega zdravja in izvajalce te 

dejavnosti, v naši državi srečujemo s kršitvami človeko-

vih pravic na tem področju, ki se kažejo v raznih oblikah 

stigmatizacije in socialne izključenosti duševnih bolni-

kov. 

 

H kršitvam človekovih pravic lahko prištevamo vse obli-

ke diskriminacije in šikaniranj, ki temeljijo na stigmati-

zaciji duševne bolezni in duševnih bolnikov in posledi- 

čno socialne izključenosti oseb s težavami v duševnem 

zdravju. 

 

Konkretne oblike kršitve človekovih pravic duševnim 

bolnikom se pojavljajo na naslednjih področjih: 

 

 pri izključevanju iz življenja v skupnosti,  

 predolgem trajanju hospitalizacij, prevelikem obse-

gu hospitalizacij zaradi nerazvitosti skupnostnih 

oblik obravnave, 

 dominantnosti institucionalnega načina zdravljenja 

in oskrbe (od 3000 do 4000 oseb z dolgotrajnimi du-

ševnimi stiskami živi v institucijah izven skupnosti), 

 težavah pri pridobivanju in ohranjanju stanovanja 

(veliko stanovalcev socialnih zavodov z dolgotrajno 

duševno stisko, se ne more preseliti iz zavodov zara-

di nedostopnosti stanovanj, številni brezdomci do-

življajo duševno stisko, ljudje v duševni krizi ali z 

dolgotrajnimi težavami pogosto nimajo stanovanj-

ske varnosti, itd.) 

 težave pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitve 

(stigma prispeva k težji zaposljivosti, med duševno 

stisko osebe nimajo ustrezne podpore za ohranjanje 

delovnega mesta in so pogosto zaradi duševne stiske 

odpuščene), 

 nižji prihodki (osebe z ovirami na področju duševne-

ga zdravja so pogosto prikrajšane v primerjavi z dru-

gimi skupinami oviranih prebivalcev Slovenije, po-

gosto je stiska povezana z materialnim pomanjka-

njem, zadolževanjem ipd.), kar vodi v revščino, 

 prikrajšanost pri družabnih stikih,  

 odsotnost vključevanja duševnih bolnikov v mreže v 

skupnosti (osebe z duševno stisko so pogosto osam-

ljene, izolirane v skupini oseb s podobno nalepko, 

prikrajšane pri udeleževanju v kulturnih, športnih in 

drugih družabnih in družbenih dejavnostih in do-

godkih), 

 osebe, pri katerih so duševna obolenja povezana še z 

drugimi oviranostmi (zasvojenost, telesna oviranost, 

telesne bolezni, idr.), so še posebej prikrajšane in 

izključene. 



 

4 

 Tematski prispevki 

Kljub zelo podrobni normativni ureditvi postopkov pri 

hospitalizacijah duševnih bolnikov v Zakonu o dušev-

nem zdravju, se še vedno kršijo človekove pravice v 

posameznih fazah zdravstvene obravnave. Zakon o 

duševnem zdravju na formalni ravni urejuje postopke 

ob hospitalizaciji brez privolitve uporabnika. Vendar 

prav pri teh postopkih še vedno prihaja do kršitev 

osnovnih človekovih pravic.  

Še posebej je potrebno upoštevati zakonske opredelitve 

v postopkih prisilne obravnave in hospitalizacije v od-

delke pod posebnim nadzorom ter preprečevati kršitve 

človekovih pravic pri uporabi posebnih varnostnih 

ukrepov, uporabi posebnih metod zdravljenja, spošto-

vati vsa določila Zakona o duševnem zdravju, ki dovo-

ljujejo sodno varstvo oseb v primerih hospitalizacije 

proti bolnikovi volji v oddelke, ki so pod posebnim 

nadzorstvom.  

 

Pri uporabi prisilnih varovalnih 

ukrepov za telesno oviranje s 

pasovi in omejitev gibanja zno-

traj enega prostora lahko po 

navedbah naših uporabnikov 

ugotavljamo, da se v določenih 

primerih uporabljajo izven do-

ločil ZDZdr. Posebni varovalni 

ukrep se uporabi le izjemoma in 

lahko traja le toliko časa, kolikor je 

nujno potrebno glede na razlog njegove uporabe. 

Zdravljenje osebe z duševno motnjo mora potekati v 

skladu s strokovno preverjenimi metodami in medna-

rodno priznanimi standardi. Predvsem mora zdravstve-

ni poseg biti sorazmeren z njegovim namenom in je 

potrebno med več možnostmi izbrati tisto, ki najmanj 

posega v osebno integriteto osebe, najmanj omejuje 

njeno osebno svobodo in ima najmanj nezaželenih 

učinkov. 

 

Zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja 

in drugi predstavniki civilne družbe bodo morali pred-

vsem poskrbeti za implementacijo pravic oseb v oddel-

ku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku in v 

nadzorovani obravnavi, pri uporabi posebnih varnost-

nih ukrepov, posebnih metod zdravljenja, sodnim var-

stvom oseb v primerih hospitalizacije proti svoji volji 

ter vse ostale pravice, kot so opredeljene v 12. členu 

Zakona o duševnem zdravju. 

 

Osebam s težavami v duševnem zdravju so kršene pra-

vice do zdravljenja tudi zaradi tega, ker po Sloveniji  

vsem tem osebam ni enako dostopna  mreža psihiatrič-

ne in izven hospitalne službe, ki bi jim omogočala pra-

vočasno in kakovostno psihiatrično pomoč. Širitev 

mreže izvajalcev zdravstvenih storitev je pomembna 

predvsem z vidika zagotovitve zdravniške pomoči v   

primeru akutne faze bolezni na domu z mobilnimi kriz-

nimi timi in omogočanje preživljanja akutne faze bole-

zni izven bolnišnične obravnave v kriznih centrih z 

zdravstveno oskrbo. 

 

Vsem osebam s težavami v duševnem zdravju ni omogo-

čen primerljiv dostop do programov in storitev v lokalni 

skupnosti. Z ozirom na dejstvo, da je to najpomembnejši 

element pri presoji učinkovitosti delovanja celotnega 

sistema varovanja duševnega zdravja prebivalstva, tako 

z vidika zagotavljanja načela enakosti kot z vidika nače-

la proste izbire, je potrebno natančno zagotoviti pokri-

tost po statističnih regijah Republike Slovenije s preven-

tivnimi in socialno varstvenimi programi (stanovanjske 

skupine, dnevni centri, informativno-svetovalne pisarne 

itd.). 

 

Med kršitve človekovih pravic osebam s težavami v du-

ševnem zdravju prište-

vamo tudi žaljive, poni-

žujoče in neprimerne 

izraze, s katerimi se v 

medijih prikazuje zdrav-

stveno stanje in splošni 

položaj teh oseb.   

 

 

Društvo Novi Paradoks je s svojim poslanstvom in delo-

vanjem že 20 let vpeto v aktivnosti za zmanjševanje 

stigme duševne bolezni in duševnih bolnikov. S svojimi 

programi aktivno vplivamo na izboljšanje kvalitete živ-

ljenja zbolelih oseb in njihovih družin. Že vrsto let smo 

aktivni pri  spremembi zakonodaje, ki bo upoštevala 

uporabniško perspektivo in prispevala k zmanjševanju 

kršitev človekovih pravic oseb s težavami v duševnem 

zdravju. Pri izvajanju nalog državnega preventivnega 

mehanizma prispevamo z našimi kandidati delež pri 

zmanjševanju kršitev človekovih pravic predvsem na 

nivoju institucionalnega varstva in zdravstva. 

 
Vsem osebam s težavami  

v duševnem zdravju  
ni omogočen primerljiv  
dostop do programov in  

storitev v lokalni skupnosti.  
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            Tematski prispevki 

Mateja Markovič, univ. dipl. soc. del. 

Sodelovanje s koordinatorji za 
obravnavo v skupnosti 

Zaposleni v programu Mreža stanovanjskih skupin za 

osebe s težavami v duševnem zdravju pri individualnem 

delu z uporabniki sodelujemo s strokovnimi delavci so-

rodnih organizacij in drugih ustanov, ki delujejo na po-

dročju socialnega in zdravstvenega varstva. 

V okviru strokovnega dela z uporabniki, le-te informi-

ramo o možnih oblikah pomoči in podpore, do katere so 

upravičeni s strani centrov za socialno delo in drugih 

pomembnih institucij. Naloga zaposlenih je, da pozna-

mo različne oblike in vire pomoči za konkretne, posa-

mezne težave, s katerimi se uporabniki soočajo. Upo-

rabnikom pomagamo pri določitvi problema in jih in-

formiramo o različnih možnih oblikah pomoči. Če v 

okviru strokovne in laične pomoči na ravni stanovanj-

ske skupine uporabnikom ni mogoče zagotoviti uresni-

čevanja pravic in potrebne pomoči, jih usmerimo k 

tistim izvajalcem, ki tovrstno pomoč nudijo. Zelo dobro 

imamo razvito sodelo-

vanje s pristojnimi cen-

tri za socialno delo. 

Uporabnike informira-

mo o možnostih prido-

bivanja pravic iz javnih 

sredstev, jim pomagamo 

pri uveljavljanju le-teh, podpremo pa jih tudi pri uve-

ljavljanju drugih pravic in storitev, ki jih nudijo centri 

za socialno delo.  

 

Z Zakonom o duševnem zdravju, sprejetim leta 2008, je 

bil določen sistem zdravstvene in socialno varstvene 

skrbi na področju duševnega zdravja. Zakon določa no-

silce oziroma nosilke te dejavnosti ter pravice osebe 

med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom 

psihiatrične bolnišnice, obravnavo v varovanem oddel-

ku socialno varstvenega zavoda in v nadzorovani obrav-

navi. Poleg izvajalcev psihiatričnega zdravljenja in nad-

zorovane obravnave je vključil tudi izvajalce socialno-

varstvenih programov in storitev, prav tako pa izvajalce 

obravnave v skupnosti. Prav tako je zakon zagotovil 

sodelovanje različnih služb z uvedbo treh novih poklic-

nih profilov: zastopnika pravic oseb na področju dušev-

nega zdravja, koordinatorja nadzorovane obravnave in 

koordinatorja obravnave v skupnosti.  

Koordinatorji za obravnavo oseb v skupnosti s težavami 

v duševnem zdravju delujejo na območju posameznega 

centra za socialno delo, ki pokriva več enot centrov za 

socialno delo. Delo koordinatorjev je zastavljeno na  

področju 16 regij v Sloveniji. Trenutno je na centrih za 

socialno delo zaposlenih 25 koordinatorjev. 

 

Že pred sprejemom uporabnika v stanovanjsko skupino 

pogosto sodelujemo s koordinatorji obravnave v skup-

nosti, ki delujejo v okviru centrov za socialno delo. Ko-

ordinatorji namreč poznajo naš program oz. posamezne 

stanovanjske skupine in uporabnikom, za katere oceni-

jo, da trenutno ne zmorejo samostojnega bivanja, po-

magajo pri pripravi in podaji prošnje za sprejem v sta-

novanjsko skupino. Običajno koordinator pospremi 

kandidata za sprejem na informativni pogovor o mož-

nostih vključitve v eno od naših stanovanjskih skupin 

in s svojim informaci-

jami pomembno pri-

speva pri osvetlitvi 

uporabnikove življenj-

ske situacije in pomoči, 

ki jo potrebuje.  

 

Nekateri uporabniki so ohranili sodelovanje s koordina-

torji za obravnavo v skupnosti tudi po vključitvi v naš 

program. Kar se nam je pokazalo kot zelo dobrodošlo, 

saj je koordinator vmesna, povezovalna struktura med 

uporabnikom oz. stanovanjsko skupino in centrom za 

socialno delo. Prav tako pa koordinator razpolaga z bolj 

podrobnim poznavanjem domačega okolja, kjer je upo-

rabnik bival pred namestitvijo v stanovanjsko skupino.  

 

Najbolj pomembno pa je seveda naše sodelovanje s ko-

ordinatorji za obravnavo v skupnosti ob načrtovanju 

zaključka bivanja uporabnika v stanovanjski skupini in 

začetku samostojnega življenja. Običajno uporabnikom 

že ob prvih pogovorih o selitvi v samostojno življenje 

predstavimo delo koordinatorjev in koristi vključitve v 

koordinacijo obravnave v skupnosti. Ob soglasju upo-

rabnika nato vzpostavimo kontakt s pristojnim koordi-

natorjem in ga povabimo na pogovor v stanovanjsko 

skupino. Uporabnike spodbujamo, da se že pred  za- 

Že pred sprejemom uporabnika v 

stanovanjsko skupino pogosto 

sodelujemo s koordinatorji obrav-

nave v skupnosti, ki delujejo v 

okviru centrov za socialno delo.  
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   Tematski prispevki 

ključkom bivanja pri nas vključijo v sodelovanje s koordi-

natorji in jih informiramo o tem, kakšno vrsto pomoči in 

podpore lahko pričakujejo s strani koordinatorja.  

 

Koordinatorji za obravnavo v skupnosti namreč koordini-

rajo pomoč osebam, ki ne potrebujejo več  bivanja v sta-

novanjski skupini, vendar pa zaradi težav v duševnem 

zdravju, šibke socialne mreže in drugih razlogov še po-

trebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakda-

njih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključeva-

nju v vsakdanje življenje. Koordinatorji dobro poznajo 

obstoječo formalno in neformalno mrežo pomoči v oko-

lju, kjer biva uporabnik in mu lahko z informacijami, mo-

tiviranjem in spremstvom pomagajo pri iskanju pomoči, 

pri vključevanju v različne aktivnosti in uveljavljanju 

pravic. 

 

Uporabnik se v obravnavo v skupnosti vključi samo, če 

poda pisno privolitev v načrt obravnave v skupnosti. Ko-

ordinator skupaj z uporabnikom in multidisciplinarnim 

timom (psihiater, patronažna sestra, predstavnik centra 

za socialno delo in nevladnih organizacij, najbližja oseba 

in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skup-

nost) pripravi načrt obravnave, ki ga sprejme center za 

socialno delo.  

 

Koordinator opravlja predvsem naslednje naloge: pripra-

vi, koordinira in nadzira izvajanje načrta obravnave v 

skupnosti, organizira in vodi multidisciplinarni tim, nudi 

strokovno podporo in podporo glede namestitve izvajal-

cem obravnave v skupnosti, skrbi za evidenco obravnav v 

skupnosti. 

 

Več informacij o koordinaciji obravnave v 

skupnosti je dosegljivih na spletni strani  

Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: 

https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/

koordinacija/dusevno-zdravje/. 

https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/koordinacija/dusevno-zdravje/
https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/koordinacija/dusevno-zdravje/
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Peti december je mednarodni dan prostovoljstva. Z na-

menom obeležitve tega dne smo v stanovanjski enoti 

Mali Vrh ob izteku meseca novembra pripravili izobra-

ževanje in druženje za prostovoljce. Izobraževalnega 

dogodka se je udeležila polovica vseh prostovoljcev, ki 

se vključujejo v prostovoljstvo v naši organiza-

ciji. Nekateri izmed njih že dolga leta uporabni-

kom nudijo svojo nesebično pomoč.  

 

Vključujejo se v neposredno delo z 

uporabniki, nudijo spremstvo (v me-

sto, kino, gledališče, bazen, izlet, 

letovanje), druženje z uporabniki, 

igranje družabnih iger, so v pomoč 

pri vodenju delavnic, opravljajo druga dela, ki so v po-

moč uporabnikom in s svojim sodelovanjem dopolnju-

jejo strokovne delavce.  Uporabnike želimo čim bolj 

vključiti v vsakdanje življenje in običajno okolje, zato 

so prostovoljci dobrodošli v smislu novih idej za aktiv- 

V našem društvu so gotovo nepogrešljivi člen tudi pro-

stovoljci, ki so vpeti v naše delo in življenjski svet upo-

rabnikov. V tem letu je bilo tako aktivnih 27 prostovolj-

cev, ki so skupaj opravili več kot 900 prostovoljskih ur. 

Vključevanje prostovoljcev je pomembno z vidika širje-

nja socialne mreže uporabnika, medgeneracij-

skega povezovanja ter bolj kakovostno in 

organizirano preživetega časa. Nekateri upo-

rabniki namreč nimajo svojcev ali zaradi pre-

teklih konfliktnih razmer ali drugih 

okoliščin nimajo stika s svojo pri-

marno socialno mrežo.  

 

Mnogi se tako počutijo odrinjene, 

osamljene, nesprejete, zato je obisk prostovoljca zanje 

lahko edini stik s svetom izven stanovanjske skupine. 

Organizirano preživeti prosti čas uporabnikom omogo-

ča  preusmerjanje slabih misli na prijetne dogodke, po-

zitivno vpliva  na dvig samopodobe in posledično vpliva 

na zmanjšanje števila hospitalizacij. 

            Tematski prispevki 

Maja Pajk, univ. dipl. soc. del. 

Ob dnevu prostovoljstva 

V tem letu je bilo v našem društvu aktivno 

vključenih 27 prostovoljcev, ki so opravili 

čez 900 prostovoljskih ur.  
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 Tematski prispevki 

 

daje vzpodbudo za nadaljnjo organizacijo tovrstnih izobraževanj. Zavedamo se, da je vsako dodatno znanje  lahko v 

pomoč za bolj kvalitetno in suvereno opravljanje strokovnega in prostovoljnega dela. Pozitivni vidiki prostovoljstva 

naj nam bodo vsem za zgled. V 2.členu Zakona o prostovoljstvu, ki opisuje pomen prostovoljstva:  

Če ste se morda ob tem spraševali, ali bi postali prostovoljec, pa vas vabimo, da se pridružite našim uporabnikom ali 

katerikoli drugi organizaciji, ki vas interesira. Več informacij o možnostih vključitve v prostovoljsko delo, lahko najde-

te tudi na spletni strani prostovoljstvo.org. 

»Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega uče-

nja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problema posameznikov in družbe.« 

Uporabnike želimo čim bolj vključiti v vsakdanje življenje in običajno okolje, zato so prostovoljci dobrodošli v 

smislu novih idej za aktivno preživljanje prostega časa, obiskovanje kulturnih prireditev in pri spodbujanju šport-

nih aktivnosti naših uporabnikov.  

no preživljanje prostega časa, obiskovanje kultur-

nih prireditev in pri spodbujanju športnih aktivno-

sti naših uporabnikov.  

 

Z namenom dodatnega izobraževanja prostovoljcev 

smo na izobraževalnem dogodku prisotnim prosto-

voljcem predstavili pomembna določila Kodeksa 

etičnih načel v socialnem varstvu, Kodeksa organi-

ziranega prostovoljstva ter Zakona o prostovolj-

stvu. Strokovna vodja programa ga. Mateja Marko-

vič je predstavila društvo in podrobno statistiko 

vključenosti prostovoljcev v naš program. Naši pro-

stovoljci so: sosedje, svojci uporabnikov, bivši za-

posleni, študenti na praksi, posamezniki iz lokalne 

skupnosti in predstavniki različnih društev in zdru-

ženj, ki delujejo v okolici. V analizi izvedenega pre-

davanja, smo skupaj s prostovoljci ugotovili, da 

znanja s področja prostovoljstva in poznavanja po-

dročja duševnih motenj ni nikoli preveč, kar nam  

Prostovoljki sta od stanovalca Branka prejeli ročno izdelani punčki Prostovoljki ŽK Škofljica 

 Naši prostovoljci: sosedje, svojci uporabnikov, bivši zaposleni, 

posamezniki iz lokalne skupnosti, predstavniki društev ... 
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            Tematski prispevki 

Skutin namaz z zelenjavo Puding iz grozdnega soka 

Sadni drobljenec 

Zdravi prigrizki 

Jadrnice, ribice, rakci 

Meša-

Po poteh ljudskih pripovedi 

Človekove pravice, kot jih poznamo danes, 

izvirajo iz Splošne deklaracije človekovih 

pravic in so nastale kot reakcija na drugo 

svetovno vojno, da bi preprečila vnovična 

grozodejstva. Splošno deklaracijo človekovih 

pravic je sprejela in razglasila Generalna 

skupščina Združenih narodov 10. decembra 

1948 »kot skupen ideal vseh ljudstev in na-

rodov«. Vsebuje seznam 30 človekovih pra-

vic, ki pripadajo vsem ljudem sveta, brez ka-

kršnekoli izjeme. V njej so zajete vse pravi-

ce, tako državljanske in politične, kot tudi 

ekonomske, socialne in kulturne pravice. 

Velja za najbolj prevajan dokument na sve-

tu, trenutno v 413 različnih jezikov. 

 

V okviru svetovnega dneva človekovih pravic smo se v 

našem društvu lotili interaktivne delavnice na temo člo-

vekovih pravic. Pomembno je, da vsi prepoznamo člove-

kove pravice in tudi z njimi povezane odgovornosti, jih 

razumemo in predvsem udejanjamo v vsakdanjem življe-

nju.  

 

V stanovanjski skupini Vižmarje smo se na delavnici raz-

delili v dve skupini in najprej namenili posebno pozornost 

Splošni deklaraciji človekovih pravic. Na interaktiven na-

čin smo dali poudarek uresničevanju človekovih pravic pri 

nas doma. Po skupinah smo se spraševali, kje je dostojan-

stvo tisočih revnih v Sloveniji, kje je dostojanstvo manjšin 

in kje je dostojanstvo vseh tistih, ki jim je bilo grobo od-

vzeto, vedoč, da si najverjetneje iz takih ali drugačnih raz-

logov ne bodo mogli uveljavljati svoje/ih pravic/e!  

 

Razlikovali smo med različnimi človekovimi pravicami, ki 

smo jih našli v Splošni deklaraciji človekovih pravic in 

skušali razložiti, kako jih sami uporabljajo v svojem vsak-

danjem življenju. Ugotavljali smo, katero vsakodnevno 

opravilo se povezuje s katerim členom SDČP.  

 

V obeh skupinah je vsak stanovalec povlekel iz kupčka dva 

člena človekovih pravic in ju poskušal razdeliti v zgoraj 

naštete podskupine: državljanske, politične, ekonomske,  

socialne in kulturne. Skupaj smo med drugim ugotovili,  

Nataša Aničić, univ. dipl. soc. del. 

Svetovni dan človekovih pravic 

»Kje se navsezadnje začnejo človekove pravice?  

V malih krajih blizu doma - tako blizu in v tako majhnih, da 

jih ni mogoče videti na nobenem zemljevidu sveta.  Kljub te-

mu so svet posameznika; soseska, v kateri živi; šola ali fakul-

teta, ki jo obiskuje; tovarna, kmetija ali pisarna, v kateri dela. 

To so kraji, kjer si vsak moški, ženska in otrok prizadevajo za 

enke pravice, enake priložnosti, enako dostojanstvo brez dis-

kriminacije. Če so te pravice brez pomena v teh krajih, so ma-

lo vredne kjerkoli drugje. Brez skupnega delovanja državlja-

nov za spoštovanje teh pravic blizu doma bomo zaman iskali 

napredek v širnem svetu. » 

                                                                                                                         

Eleanor Roosevelt 

V kolikor želimo resno delovati na spoštovanju človeko-

vih pravic na splošno, je potrebno najprej začeti aktivno 

razmišljati o človekovih pravicah, o njih spregovoriti in 

nenazadnje zahtevati odgovore na zgornja vprašanja.  
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da je npr. pravica do osebnega zdravnika temeljna 

človekova pravica, vendar smo v današnjem času lah-

ko »hvaležni«, da osebnega zdravnika sploh imamo. 

Na koga se lahko obrnemo!?  

 

Vsak izmed nas je spregovoril o posameznih človeko-

vih pravicah v vsakdanjem življenju, izkušnjah in če 

mu je bila katera izmed pravic kratena. Ob koncu 

smo se združili skupaj in izdelali plakat posameznih 

pravic, ki so del našega skupnega bivanja.  

 

Na delavnici so stanovalci prepoznali, da so vse člo-

vekove pravice univerzalne, neodtuljive in nedeljive. 

 Tematski prispevki 

Prišel je veseli december in z njim veselje in sočutje do 

vseh, predvsem ljudi na obrobju, da se z drobnimi po-

zornostmi osrečujemo in si pokažemo, da se imamo 

radi.  

V stanovanjski skupini na Malem Vrhu smo bili veseli 

prihoda  župana Občine Grosuplje, dr. Petra Verliča ter 

podžupana Janeza Pintarja v družbi Božička. Pridružil 

se nam je tudi naš predsednik društva Srečko Brumen.  

 

Na obrazih je bilo videti veliko zadovoljstvo in velik 

nasmeh stanovalcev ob stisku roke Božička, ki nam je 

izročil darilo. Tudi mi smo pripravili presenečenje za 

naše obiskovalce. Stanovalec Branko je prisotnim pre-

dal svoje unikatno izdelane punčke iz blaga.  

 

V imenu Društva Novi Paradoks se iskreno zahvaljuje-

mo za obisk, ki je našim stanovalcem iz stanovanjske 

skupine Mali Vrh pričaral pravljico prazničnih decem-

brskih  dni.  

Natalija Nose 

Obisk župana  
in Božička 

Foto: last Občine Grosuplje 

V vzdušju decembra obeležujemo tudi svetovni dan 

človekovih pravic. Človekove pravice se izkazujejo 

predvsem z možnostjo sodelovanja uporabnikov 

programov društva v lokalni skupnosti tudi preko 

obiskov vidnih predstavnikov skupnosti, kot je to 

župan občine.  
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            Tematski prispevki 

Damijana Šenk, univ. dipl. psihologinja 

SIC - Svetovalno izobraževalni center 

Čas  pandemije  Covid-19 je bil za ves svet čuden svet,  

svet novih preizkušenj, svet lock-downa,  svet strahu 

pred novo boleznijo. Trgovine  so bile zaprte, brez mas-

ke nismo šli nikamor,  naučiti smo se morali zdržati brez 

socialnih stikov. In vse to se je odrazilo na duševnem 

zdravju, raziskovalci v tem času ugotavljajo velik prirast 

duševnih motenj. 

 

V našem društvu smo kot odgovor na izzive, ki jih pri-

naša postkoronsko obdobje, pripravili program psihoso-

cialne rehabilitacije. Program poteka v obliki delavnic, 

individualnih razgovorov in predavanj na temo, aktual-

no za problematiko uporabnikov. Udeležujejo se ga lah-

ko tako stanovalci stanovanjskih skupin Novi Paradoks, 

kot vsi drugi zainteresirani. V SIC-u lahko strokovno 

podporo in pomoč v okviru spodaj navedenih dejavnosti 

dobijo odrasli, starejši od 18 let, z različnimi težavami v 

duševnem zdravju.  

 

 Razbremenilni razgovor 

 je namenjen razbremenitvi akutne stiske. Osebe z teža-

vami v duševnem zdravju se večkrat znajdejo v veliki 

duševni stiski, takrat potrebujejo pomoč strokovnega 

delavca, ki v razgovoru skuša vplivati na zmanjšanje 

stiske. Razbremenilni pogovori potekajo tudi preko tele-

fona. 

 

 Svetovanje   

V psihološkem svetovanju pomagamo ljudem spremi-

njati njihova doživljanja in vedenja. Gre za čustveno 

podporo in uporabo psiholoških tehnik in metod, ki člo-

veku pomagajo doseči želene spremembe. V svetoval-

nem procesu je pomemben odnos , pri čemer svetovalec 

uporablja specifične svetovalne metode z namenom, da 

bi izboljšal uporabnikovo psihično stanje, notranje do-

življanje, samopodobo, vedenje in mu pomagal k pozi-

tivnemu osebnostnemu razvoju ter izboljšanju kvalitete 

življenja. Pri svetovanju oseb s težjimi duševnimi mot-

njami je pomembno, da strokovni delavec dobro pozna 

duševne motnje. V empatičnem , nedirektivnem   in su-

portivnem odnosu se vzpostavi jasna, neposredna in 

odprta komunikacija.  Kot uspešne so se izkazale tehni-

ke vedenjsko-kognitivne terapije (KVT), dokazano uspe-

šne so pri preprečevanju ponovitev bolezni, pri obvlado-

vanju preostalih simptomov in pri sodelovanju pri 

zdravljenju. KVT pomeni vzpostavitev varnega in zaup-

nega odnosa, normalizacijo, obvladovanje, testiranje 

realnosti in delo z disfunkcionalnim vedenjem 

(Turkington idr., 2006). 

 

  Delavnice  

V Svetovalno-izobraževalnem centru izvajamo  trening 

socialnih veščin ( TSV).  Je ena temeljnih metod, ki lahko 

pripomore k ohranjanju duševnega zdravja. Program TSV 

prispeva k povečanemu socialnemu vplivu posameznika, 

k večji vključenost v socialno okolje, k izboljšanju komu-

nikacijskih veščin, povečani asertivnosti  in medsebojni 

povezanosti,  k povečanju lastnih virov, izboljšanju spo-

sobnosti iskanja rešitev, učinkovitejšemu razreševanju 

konfliktov, prevzemanju odgovornosti, izboljšanju sode-

lovanja z drugimi. Poleg tega pripomore k osvajanju in 

razvijanju spretnosti in veščin oseb s težavami v dušev-

nem zdravju. Dokazano je, da je na podlagi izkustvenega 

učenja možno izboljšati socialno vključenost uporabni-

kov, kar hkrati ugodno vpliva na potek motnje. Delavnice 

prispevajo k opolnomočenju uporabnikov k njihovemu 

ponovnemu prevzemanju učinkovitega nadzora nad svo-

jim življenjem z bolj učinkovitim vzpostavljanjem in 

ohranjanjem odnosov. 

 

 Druga delavnica 

se izvaja v obliki skupine za samopomoč. Program je za  

ljudi s težavami v duševnem zdravju posebnega pomena, 

saj omogoča posameznikom izraziti težave in jih deliti z 

drugimi. Skupina za samopomoč povezuje člane, nudi 

občutek pripadnosti in daje posamezniku oporo ter mož-

nost izmenjave informacij. Največji pomen je v medseboj-

nem druženju in spoznavanju novih članov, prav delitev 

izkušenj z drugimi prinese doprinos skupini.  Skupina za 

samopomoč je tista, ki zadovoljuje posameznikove potre-

be po druženju, varnosti in stikih.  Posameznik v okrilju 

skupine dobi priložnost za medsebojno sodelovanje. 

Osnovna metoda dela je izkustveno učenje v skupini. Na 

osnovi potreb skupine se oblikujejo teme, aktualne za 

posamezno skupino. Temeljno izhodišče je, da so udele-

ženci  aktivni sooblikovalci programa. 

 

  

Delavnice v prostorih programa stanovanjskih   

             skupin: 

V stanovanjskih skupinah društva Novi Paradoks izvaja-

mo delavnico progresivno mišično sproščanje (PMR). Po-

stopno sproščanje mišic je tehnika, s katero blažimo na-

petost  in druge anksiozne  občutke.   
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 Tematski prispevki 

Progresivno mišično sproščanje pomeni pomikanje skozi 

različne mišične skupine v telesu, pri čemer vsako od 

njih za trenutek napnemo in nato hitro sprostimo nape-

tost. Anksioznost je pogost spremljevalec duševnih mo-

tenj, ta  tehnika pa lahko pozitivno  vpliva na proces  

duševne motnje.  

 

Redna vadba ima številne pozitivne učinke za posame-

znikovo telesno in duševno zdravje, med njimi so na pri-

mer: 

 izboljšanje spanja in zmanjšanje utrujenosti; 

 izboljšanje koncentracije in spomina; 

 lajšanje bolečine; 

 povečanje samozaupanja. 

 

 

Eden izmed možnih načinov je psihoedukacija.  To je 

posebna oblika izobraževanja oseb z duševnimi motnja-

mi in njihovih svojcev o duševnih motnjah in o zdravlje-

nju motnje. Informacije so podane jasno in razumljivo, 

razlaga je strokovno in znanstveno utemeljena,  podana  

je  v obliki, da si jo je mogoče zapomniti (na primer 

zgodba), saj nagovarja lastno izkušnjo osebe, ki se sooča 

s težavami v duševnem zdravju. Na ta način se pisme-

nost na področju duševnega zdravja poveča. 

 

Vabljeni na navedene dejavnosti. 

Vse navedene dejavnosti se izvajajo vsak delovnik 

med 10.00 in 15.00 uro v prostorih Svetovalno -

izobraževalnega centra na naslovu Ižanska cesta 

2a, 1000 Ljubljana po navedenem urniku dela: 

 

1.Razbremenilni in svetovalni razgovori, svetova-

nje po telefonu vsak dan od 12.00 – 15.00  

 

2.Psihosocialne delavnice v Svetovalno izobraže-

valnem centru (SIC) 

TSV ( trening socialnih veščin) se izvaja ob torkih 

med 10.00 in 12.00 uro 

 

3. Skupina za samopomoč; četrtek med 10.00 in 

12.00  

 

4. Delavnice v posameznih stanovanjskih skupi-

nah: 

PMR (progresivna mišična relaksacija) 

PONEDELJEK: 9.00 – 12.00 

SREDA: 9.00-12.00 

 

5.Psihoedukacija- petek med 10.00 in 12.00 uro. 

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-mail:  

damijanasenk@novi-paradoks.si  ali   

info@novi-paradoks.si  

in tel. št. 01 422 85 61.  

Nihče ne izbere, da je razvil duševno motnjo. 

Vsak pa lahko izbere način, kako se sooči z njo. 

mailto:damijanasenk@novi-paradoks.si
mailto:info@novi-paradoks.si
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            Tematski prispevki 

Blažena Kovanović, univ. dipl. soc. del. 

Sodelovanje in povezovanje  
s službami na področju  
zdravstvenega varstva 
 

Ko se posameznik znajde pred težavo, ki jo ne zmore 

rešiti sam ali s pomočjo svoje obstoječe socialne mre-

že, je bistvenega pomena informacija, kam se lahko 

obrne po nasvet, usmeritev, oporo ali pomoč. V Druš-

tvu Novi Paradoks smo pri svojem delovanju zavezani k 

načelom krepitve moči uporabnika in zagotavljanju 

možnosti izbire, stremimo  k dobri obveščenosti in in-

formiranosti naših uporabnikov tako o njihovih pravi-

cah kot tudi o oblikah pomoči, ki so jim na voljo v jav-

nem ali zasebnem sektorju. 

 

Osebe, za katere pravimo, da imajo težave v duševnem 

zdravju, so zelo heterogena skupina posameznikov, z 

različnimi življenjskimi situacijami, potrebami in inte-

resi. Za ustrezno in učinkovito naslavljanje težav posa-

meznika sta zato potrebna individualiziran pristop in 

celostna obravnava, v primeru zahtevnejših stisk tudi 

medsebojno sodelovanje služb iz različnih resorjev. 

 

Glede na potrebe posameznega uporabnika se v Druš-

tvu Novi Paradoks povezujemo in sodelujemo z različ-

nimi službami na različnih področjih delovanja. Na 

področju zdravstve-

nega varstva sodelu-

jemo predvsem z 

osebnimi zdravniki 

uporabnikov, lečeči-

mi psihiatri, urgent-

no službo in drugimi 

specialističnimi zdravstvenimi službami. V letošnjem 

letu smo se s stanovalci iz stanovanjske skupine Topol 

seznanili z delovanjem centrov za krepitev zdravja, ki 

delujejo znotraj primarnega zdravstvenega varstva in 

tudi z mrežo regionalnih centrov za duševno zdravje, ki 

se zadnja leta vzpostavljajo znotraj nekaterih zdrav-

stvenih domov in pokrivajo določeno geografsko ob-

močje države.  

 

Tako na  področju socialnega kot tudi zdravstvenega 

varstva, se je Slovenija v  svojih strateških dokumentih, 

ki opredeljujejo smernice razvoja na področje duševne-

ga zdravja, zavezala k razvoju raznolikih oblik pomoči,  

 

regijski pokritosti celotne države in dostopnosti služb  

ljudem, ki jih potrebujejo. Obe resoluciji, Resolucija o 

nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje  

2022-2030 in Resolucija o nacionalnem programu du-

ševnega zdravja 2018-2028, predvidevata krepitev in 

večanje  števila  izven bolnišničnih in skupnostnih obli-

kah obravnave ljudi, ki se soočajo z duševnimi stiskami 

in potrebujejo pomoč pri njihovem premagovanju. Kot 

vsebinsko in kadrovsko nadgradnjo že obstoječim slu-

žbam in programom socialnega in zdravstvenega var-

stva, ki delujemo na teh ravneh, je z Resolucijo o nacio-

nalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 predvi-

dena ustanovitev mreže centrov za duševno zdravje za 

odrasle in ločenih centrov za otroke in mladostnike, ki 

bi regijsko pokrili celotno področje države. Centri za 

duševno zdravje naj bi imeli tudi povezovalno funkcijo 

vseh služb in programov na določenem regijskem ob-

močju, predvsem pa izboljšali dostop do pomoči, ko jo 

posameznik potrebuje. 

 

Stanovanjski skupini Topol pri Begunjah je lokacijsko 

najbližji Center za duševno zdravje odraslih, ki deluje v 

sklopu Zdravstve-

nega doma Logatec. 

Ustanovljen je bil v 

lanskem letu in po-

kriva tudi območje 

cerkniške občine. Z 

namenom seznani-

tve naših stanovalcev z obstojem in delovanjem centra, 

smo se dogovorili za predstavitveno srečanje. V prosto-

rih centra na Tržaški 18 v Logatcu sta nas prijazno spre-

jeli vodja dr. med. spec. psih. Vesna Švab in mag. psih. 

Simona Gorjan. Kot nam je ob predstavitvi povedala dr. 

Vesna Švab, je njihov center v lokalnem okolju že dodo-

bra prepoznan, saj se je od začetka delovanja na njih 

obrnilo že veliko število oseb. Na razpolago so vsako-

mur, ki potrebuje pomoč na področju duševnega zdravja 

ali hujših stisk, tudi svojcem in drugim osebam, ki v 

svojem okolju zaznajo, da bi določena oseba potrebova-

la pomoč. Obravnava v centru je brezplačna in interdi-

sciplinarna. Tako kot v ostalih centrih po državi, je tudi 

Glede na potrebe posameznega  
uporabnika se v Društvu Novi Paradoks 
povezujemo in sodelujemo z različnimi 

službami na različnih področjih delovanja.  
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v logaškem zaposlen tim različnih stro-

kovnih profilov: psihiatri, psihologi, 

socialni pedagog, socialni delavec, de-

lovni terapevt in diplomirane medicin-

ske sestre. Center izvaja ambulantne 

oblike obravnave (oseba lahko sama ali 

po napotilu različnih služb pride po po-

moč v center) in tudi skupnostne oblike 

obravnave (po vnaprejšnjem dogovoru z 

osebo, ki je v stiski, tim zaposlenih pri-

de na dom oz. tja, kjer oseba živi) oseb s 

težavami v duševnem zdravju. Kot nam 

je povedala dr. Vesna Švab,  se na akut-

ne stiske poskušajo odzvati v čim kraj-

šem času. V centru tudi opažajo, da so 

potrebe po pomoči v lokalnem okolju, ki 

ga center pokriva velike, zato v prihod-

nje načrtujejo selitev v večje prostore. 

Od ponedeljka do četrtka se na osebje v 

centru lahko obrnete od 6.30 do 20.00 

ure, v petek pa do 14.30 ure, dosegljivi 

so na telefonskih številkah 041/429-

204, 041/429-219 in 01/3304-360. 

  

Trenutno v Sloveniji deluje že 18 cen-

trov za duševno zdravje otrok in mla-

dostnikov in 16 centrov za duševno 

zdravje odraslih. Lokacije in kontakte 

vam najbližjih centrov za duševno zdra-

vje lahko najdete na spletni strani Naci-

onalnega programa duševnega  zdravja  

Mira (https://www.zadusevnozdravje.si/

kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-

zdravje/), lahko pa tudi povprašate 

zdravstveno osebje ali socialno službo v 

vašem kraju. Seveda pa se lahko vedno 

obrnete tudi na Društvo Novi Paradoks 

ali katero izmed drugih nevladnih orga-

nizacij, ki delujemo na področju dušev-

nega zdravja.    

Trenutno v Sloveniji deluje že  
18 centrov za duševno zdravje otrok 

in mladostnikov in 16 centrov za du-
ševno zdravje odraslih.  

Uporabljeni viri: 

- Mira - Nacionalni program duševnega zdravja. (n. d.). Kam po pomoč. Pridobljeno na: https://   

www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-zdravje/ 

- Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (Uradni list RS, št. 24/18) 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (Uradni list RS, št. 49/22) 

https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-zdravje/
https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-zdravje/
https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-zdravje/
https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-zdravje/
https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-zdravje/
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Špela Strelec, univ. dipl. soc. del. 

Centri za krepitev zdravja 

Zdravstveni domovi po Sloveniji so v zadnjih letih pri-

čeli razvijati Centre za krepitev zdravja (ponekod ime-

novani tudi Zdravstveno-vzgojni center), saj se vedno 

bolj zavedajo, kako pomembna je preventiva ter kako 

pomembno je ohranjati zdravje. Znotraj Centrov za kre-

pitev zdravja so zbrani strokovnjaki iz različnih strok, ki 

z povezovanjem svojega znanja in izkušenj omogočajo 

celostno obravnavo udeležencev, 

ki je zelo pomembna za dosega-

nje ciljev. Prav tako znotraj Cen-

trov za krepitev zdravja izvajajo 

preventivne presejalne programe 

Svit, Zora in Dora.  

V Centrih za krepitev zdravja se 

vključujejo posamezniki, ki si 

želijo spremeniti svoj življenjski 

slog, pridobiti bolj zdrave navade 

in se seznaniti z  dejavniki tveganja za razvoj številnih 

kroničnih bolezni, ki jih prinašajo nezdrave navade, pri 

tem pa potrebujejo spodbudo. Njihova dejavnost je v 

večini razdeljena na tri večja področja: 

 

 Svetovalnica za zdrav življenjski slog 

 Svetovalnica za duševno zdravje 

 Svetovalnica za tvegana vedenja 

 

V Svetovalnicah za zdrav življenjski slog izvajajo krajše 

delavnice, ki so namenjene pridobivanju novih informa-

cij in usmeritvam (Ali sem fit?, Tehnike sproščanja, Živ-

ljenjski slog, ipd.), ter daljše delavnice, ki so namenja-

nje daljšemu in bolj poglobljenemu spremljanju posa-

meznika in njegovega napredka. Tukaj gre predvsem za 

zdrav način hujšanja, zdravo prehrano in gibanje.  

 

V sklopu Svetovalnice za duševno zdravje gre za nude-

nje podpore ljudem, ki se znajdejo v različnih stiskah. 

Predvsem gre za podporo ljudem pri spoprijemanju z 

depresijo, pri spoprijemanju s tesnobo in stresom. Na 

Centru za krepitev zdravja je organiziranih več skupin-

skih pogovornih srečanj, tekom katerih se udeleženci 

seznanijo z različnimi tehnikami dihanja, sproščanja in 

vizualizacij. Opremljeni z različnimi tehnikami se ude-

leženci v vsakdanjem življenju lažje spopadajo z zgoraj 

naštetimi težavami.  

V Svetovalnicah za tvegana vedenja pa gre predvsem za 

delavnice na temo opuščanja kajenja in opuščanja pitja 

alkohola, ozaveščanje o kritični rabi alkohola, ozavešča-

nje o škodljivostih, ki jih prinaša s sabo kajenje.    

V delavnice se lahko vključijo odrasle osebe s prisotnimi 

dejavniki tveganja za kronične bolezni in osebe z že izra-

ženimi kroničnimi boleznimi.  

 

Oseba se lahko v delavnice Cen-

tra za krepitev zdravja vključi na 

lastno željo ali po napotitvi s 

strani osebnega zdravnika. Prav 

tako lahko več podrobnejših in-

formacij dobi pri osebnem 

zdravniku ali izbranem psihia-

tru. 

 

V stanovanjski skupini Lesce sodelujemo z Zdravstveno 

vzgojnim centrom, ki deluje znotraj ZD Radovljica. Ene-

mu od stanovalcev je osebna zdravnica predlagala vklju-

čitev v program Zdravo hujšanje, s čimer se je strinjal. V 

programu Zdravo hujšanje mu nudijo podporo in pomoč 

pri zdravi izgubi telesne mase. 

 

Delavnice potekajo enkrat tedensko. Sestavljene so iz 

predavanja in telovadbe. Na predavanjih udeleženci pri-

dobijo znanja in veščine za spreminjanje nezdravih pre-

hranskih navad. Učijo se o tem, kako izbrati zdrava živila, 

kako sestaviti zdrav jedilnik, kako razporediti obroke pre-

ko dneva ter kako prilagoditi zdravo hrano v različnih 

situacijah.  

 

Pri vadbi se spoznavajo z različnimi vajami, pripomočki 

za telovadbo in z različnimi oblikami vadbe. Tako udele-

ženci pridobijo nova znanja in veščine ter lažje spremeni-

jo gibalne navade. Delavnice so zasnovane tako, da nudi-

jo podporo pri procesu hujšanj in pri vzdrževanju zdrave-

ga življenjskega sloga tudi po zaključku delavnice. V sklo-

pu 18 tednov, kolikor trajajo delavnice imajo udeleženci 

tudi testiranja telesne pripravljenosti odraslih oseb, na 

podlagi katerih lahko ocenijo svoj napredek. Prav tako so 

udeleženci vključeni v individualna svetovanja.  

 

 

 

V sklopu Svetovalnice za duševno zdravje gre za 

nudenje podpore ljudem, ki se znajdejo v različ-

nih stiskah. Predvsem gre za podporo ljudem pri 

spoprijemanju z depresijo, pri spoprijemanju s 

tesnobo in stresom.  
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V program Zdravo hujšanje v Zdravstveno vzgojnem centru v ZD Radovljica sem se vključil po tem, ko mi je to predla-

gala osebna zdravnica. Vključil sem se, da bi malo shujšal. Bomo pa videli, kako bo na koncu. Do sedaj smo imeli de-

lavnice štiri krat. Imamo predavanja o tem kaj jesti, kaj je zdravo, kaj ni zdravo …  

 

Imamo tudi telovadbo. Najprej delamo vaje za ogrevanje, potem pa vaje z različnimi pripomočki. Trenutno smo upo-

rabljali samo palico. Na delavnicah se počutim dobro. Predavanja so zanimiva, naučim se kaj novega. 

 

 

Jasmin Popara    
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… ali po latinsko »mens sana in corpore sano« je znano 

latinsko reklo, ki se ga topolški fantje držijo. V pomoč 

jim je lepa in razgibana okolica, kjer živijo, ki kar vabi, 

da jo obiščejo. Stanovanjska skupina Topol je na No-

tranjskem na 650 metrih nad morjem. V bližini sta No-

tranjski regijski park in krajinski park Rakov Škocjan. 

Nedaleč stran planota Bloke, kjer se je pričelo smuča-

nje v temu delu Evrope, ter Loška dolina s Snežnikom v 

ozadju. Ni nam potrebno iti daleč, da uživamo zname-

nitosti svetovne slave. S pomočjo Občine Cerknica 

organiziramo pohode v okolici. 

 

Začeli smo z najbližjim vzponom na Špičasto Stražišče 

ali Velika Špička, kot se tudi imenuje. Prvo ime izhaja 

iz obrambne lege in na vrhu so kurili kresove, če je 

grozila turška nevarnost. Drugo ime pa je novejše in 

opisuje hrib kot strm in špičast. Hrib ponuja razgled na 

Cerkniško jezero Slivnico, Snežnik in Kozje peči. Vide-

lo se je tudi hišo Novega Paradoksa v Topolu. Po sesto-

pu takoj domov na kosilo, ki ga je skuhal uporabnik, ki 

se ni mogel udeležiti vzpona. Naslednji pohod je bil na 

Kozje peči, ki smo jih videli s Špičke. 

 

Na južni strani Topola se dvigata coprniška Slivnica in 

Medvednica, kjer so Kozje peči. To je prepadna  

            Utrinki stanovanjskih skupin 

Martin Ileršič, dipl. ing. gozd. 

Zdrav duh v zdravem telesu 

stena nekoliko pod vrhom hriba. Nanje smo prišli s sliv-

niške strani. Pot je ozka a lepo speljana po pobočju 

Medvednice. Kmalu postane pobočje strmejše in prične-

jo se kazati razgledi na obsežno planoto Menišijo z goz-

dovi, kamor seže pogled. Na razgledni klopci je bilo ne-

katere rahlo strah, saj je zaradi višine in klopce tik nad 

pečino pogled tak, kot bi leteli. Ker pa smo visokih po-

gledov navajeni, izberemo za naslednji izlet Krvavo peč. 

 

Nekdaj se je imenovala Rožna vas. Ime vasi pa se je 

spremenilo po turških upadih. Vas leži na robu soteske 

Iške. Pogled z vrha na gozdove in v ozadju slišen potok 

Iška, ki žubori proti Iškemu Vintgarju. Tam smo se use-

dli in gledali mogočno dolino. Ustavili smo se v vasi pri 

domu veteranov, kjer je razstavljeno staro orožje in pri 

cerkvi svetega Lenarta, kjer smo opazili, da je bila cer-

kev večkrat prezidana. 

 

V toplem poletju smo se hladili v Volčjem jezeru. To 

jezero leži pri vasi Volčje v slovenski Sibiriji - na Blokah. 

Bločani pravijo, da je na Blokah tri mesece zima in devet 

mesecev mraz. Vendar ne takrat, ko smo se prišli kopat. 

Jezero je umetnega nastanka, se je pa bogato razvila 

okolica jezera. Še posebno privlačne so lesene skulpture 

medvedov, klopi in lesenih hišic.  

Na jesen smo šli v Rakov Škocjan, ki se je jesensko bar-

val. Izbrali smo krožno pot po krajinskem parku.  
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Izhodišče pohoda je bilo pri Malem 

naravnem mostu, ki so del Zelških 

jam. Tu voda, ki je prej poniknila na 

Cerkniškem jezeru, dobi status 

dnevnega toka, dokler dva kilometra 

kasneje, v Tkalci jami, ta status iz-

gubi in zopet postane podzemna 

voda. Nato se v Planinski jami zlije z 

reko Pivko in nastane reka Unica. 

Večji del pohoda sledimo Raku in na 

Velikem naravnem mostu napravi-

mo odmor za malico. Tam nam lo-

kalni vodič pove, da je Veliki narav-

ni most nižji od Malega, je pa Veliki 

večji in da je v Tkalci jami kapniška 

tvorba, ki spominja na okamnelega 

tkalca, ker je zaradi pohlepa tkal 

tudi na božje praznike.  

 

Če so vile okamenele tkalca, se na-

slednjič povzpnemo še na coprniško 

Slivnico.   

»Na Slivnici je luknja, ki dela nevi-

hto. Na vrhu imajo coprnice, vešče 

in grdobe svoje plese in sestanke. 

Vidijo se kot leteče drobne lučce. 

Sploh je pokrajina tu okrog s coprni-

cami dobro založena. Zato jih precej 

često kurijo in jih mnogo sežgó, ta-

ko da pride včasih tod na grmado v 

enem letu več coprnic, kakor jih je v 

vsej deželi od pamtiveka sedlo na 

skladovnico in bilo upepeljenih.« 

Tako je o Slivnici napisal Janez Vaj-

kard Valvasor. 

 

Čarovnic nismo videli, smo pa krave 

in konje, ki se pasejo na pobočju 

Slivnice. Z vrha se ob čistem ozračju 

lahko vidi tri sosednje države. Vseh 

treh nismo, smo pa svojo opazovali 

z daljnogledom. 

 

Pohodi in izleti so nadgradnja vsa-

kodnevni telesni dejavnosti. To sta-

novalci hiše Topol 2 izvajajo, če le 

vreme in duševno počutje dopušča-

ta. Nekateri prehodijo nekaj krogov 

okrog vasi na dan, nekateri pa gredo 

na daljše- celo štirinajst kilometrske 

pohode, kot na primer v cerkniško 

knjižnico in nazaj, do najbližje trgo-

vine, ali cerkve k sveti maši, ki sta 

tri kilometre stran.  
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            Izlet Društva Novi Paradoks 

Mirsada Abdić,  mag. soc. dela 
Tjaša Porenta, univ. dipl. sociologinja 

Skupinski izlet v Volčji Potok 

V stanovanjski skupini Kranj smo se v maju pogovarjale, 

kam bi odšle na naslednji izlet. Stanovalke so izrazile 

željo, da bi si želele obiskati Arboretum, ker je spomladi 

lepo in je veliko cvetočih rož. 

 

Idejo o izletu smo predstavile še na sestanku zaposle-

nih. Ideja se jim je zdela zanimiva in so povprašali vsak 

svoje uporabnike. 21 uporabnikov in ena bivša uporab-

nica ter 11 zaposlenih in ena prostovoljka, so izrazili 

željo, da bi šli na izlet. 

 

Mirsada je zaprosila za donacijo kart in smo dobili odo-

breno 29 kart za uporabnike in 14 za spremljevalce. Do-

govorjeni datum izleta je bil 27.5.2022. Dogovorili smo 

se tudi, da uporabnikom za malico kupimo sendviče, ki 

jih bodo lahko pojedli v parku. 

 

Zbor vseh udeležencev izleta je bil pred vhodom v park 

Arboretum. Ker nas je bilo veliko, smo se spontano raz-

delili v tri skupine. Ena skupina uporabnikov je šla z 

vlakcem, druga skupina se je sprehodila skozi park in si 

ogledala razstavo tropskih metuljčkov, razstavo  

orhidej in vseh drugih rastil, tretja skupina se je spreho-

dila skozi park, si ogledala športni del parka, se povzpela 

na razgledni stolp in si ogledala razstavljene dinozavre. 

Vsi smo bili navdušeni nad videnim. Med sprehodom 

smo se pogovarjali, se zabavali, odpirali različne teme 

ter se tako spoznavali z ostalimi uporabniki in zaposle-

nimi.  

 

Na polovici ogleda parka, smo se vsi zbrali v kavarni in si 

ob kavi privoščili malico. Ker brez slikanja ne gre, smo 

poiskali lep cvetoč grm in naredili nekaj skupinskih sli-

kic.  

 

Skupine so ogled parka nadaljevale po drugem delu par-

ka do izhoda. Tudi nadaljnji ogled je potekal v sprošče-

nem vzdušju in vsi smo bili navdušeni nad cvetočimi in 

dišečimi vrtnicami, različnim drevjem ter nad grmički 

vseh možnih oblik. Pri izhodu smo se ponovno združili 

in si izmenjali pozitivne vtise. Na koncu parka je tudi 

prodajni kotiček, kjer smo si lahko kupili kakšen spomin-

ček na čudovit dan, ki smo ga preživeli v dobri družbi in 

prekrasnem vremenu.  
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Na začetku smo si ogledali zemljevid Arboretuma. 

Nekateri so odšli z vlakcem, nekaj nas je šlo peš. Ogle-

dali smo si veliko vrst vrtnic, na desni strani poti je stal 

največji kuža na svetu, ki je bil obdan z zelenjem. Zani-

mivo je bilo videti tudi sončno uro. Ogledali smo si 

ogromne dinozavre in labirint.  

 

Potem smo šli gledat metulje in kaktuse. Metuljev je 

bilo več vrst. Najbolj se spomnim afriškega metulja, ki 

je bil eden najlepših. Leteli so kar po šotoru, tako da 

smo si jih lahko ogledali od blizu.  

 

Ustavili smo se v kavarni, kjer smo si naročili kavo in 

sok, nekateri tudi sladoled. Potem smo odšli do vlakcev 

in tam naredili skupno fotografijo. Vreme je bilo sonč-

no in lepo. 

 

 

Jasmina 
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            Piknik Društva Novi Paradoks 

Martin Ileršič,  
dipl. ing. gozd. 
 

Društveni piknik 

Društveni Piknik je tradicionalno druženje uporabnikov, 

zaposlenih, nekdanjih zaposlenih in prostovoljcev druš-

tva, ki ga običajno pripravimo v mesecu maju, s pomočjo 

Občine Cerknica. Namen društvenega piknika je v sreča-

nju vseh v društvu in pletenju socialnih vezi. 

 

Epidemija Covid-19  je leto prej preprečila izvedbo. Po-

skušali smo ga izvesti, ko se je epidemija umirila, a nam 

je jesenska ohladitev to preprečila. Izvedli smo ga nato 

junija, ko so bile temperature prave. V senci ni bilo hla-

dno in na soncu ne vroče. 

 

Piknik prostor Ločice se nahaja blizu vasi Selšček, kjer je 

bil rojen slikar Maksim Gaspari in živi ilustrator Marjan  

Manček. Pod vznožjem 955 m visokega Špičastega Stra-

žišča, kjer so nekdaj gorele grmade in prenašale novico o  

turških vpadih, se stekajo vode, ki ne presahnejo. Od tu 

ime Ločice.  

 

Topolčani zjutraj označijo križišče, kjer se zavije z glavne 

ceste proti Ločicam. Pripravijo dodatne klopi in mize. 

 

Prvi gosti prispejo okoli desete in v pol ure so že vsi zbra-

ni, tudi oni od daleč. Večino so jih pripeljali zaposleni z 

avtomobili, ljubljanski Vižmarčani pa so prišli s kombi-

jem. Na prizorišče pridejo topolski fantje, ki se kljub 

možnosti, da se peljejo, odločijo, da pridejo peš. 

Takoj je postalo živahno. Uporabniki so se pozdravljali in 

bili veseli ponovnega snidenja, kot stari prijatelji. No, 

med njimi so bili štirje, ki so se udeležili dogodka Novega 

Paradoksa prvič, a so se hitro vklopili v dogajanje. 

 

Prvi so takoj za športne igre na zelenici, s katere se sliši 

zvoke badminton loparjev, odbojkarske žoge in gledalcev

-navijačev, ki so pozdravljali lepe podaje. 

Drugi so dalj časa stali na mestu, ker so se polnili na sed-

mih označenih zdravilnih energetskih točkah. Tretji so 

sedeli, se pogovarjali in čakali, da zaposleni narežejo 

zelenjavo in tisti z lopaticami spečejo jedi na žaru.  

 

Kmalu prevzame pobudo zaposlena Nada, ki je pripravila 

družabne igre na zelenici. Bile so zabavne in sodelujoči 

so tekli, se lovili, skratka razmigali in nasmejali. Tako so 

tudi lažje počakali na hrano, da je bila pripravljena in bili 
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so ravno prav lačni. Prve čevapčiče so jedli tisti, ki so 

sedeli za mizami blizu kuhinje; Ko so se vrnili ostali z 

Nadine delavnice, so bili postreženi tudi oni.  

Predsednik Srečko je skrbel za zelenjavni žar. Pekel je 

bučke in paprike, prostovoljec Berni pa je obračal na 

večjem žaru.  

 

Glasba, ki je prihajala iz zvočnika, je razmigala marsi-

koga. Marsikdo je poplesaval po njenih ritmih. Na svoj 

račun pa so prišle tri Krajnčanke, ki so uporabile mosti-

ček za oder nad potokom in so poplesavale in zabavale 

gledalce.  

 

Čez pot se je s travnika slišalo tekmovalne vzklike. Tam 

so si med goloma podajali nogometno žogo. Včasih so 

jo spravili v mrežo, večkrat pa so tekli za njo k potoku. 

Seveda je to vsem igralcem prav prišlo. Polovica jih je 

šla po žogo in za trenutek v senco, ostali pa so si lahko 

za trenutek oddahnili pred novo akcijo. 

 

Ko so se nogometaši utrudili, so na račun prišli tudi 

igralci badmintona in metalci frizbija. Ti sicer niso bili 

tako glasni, kot prej, so pa bili zanimivi za gledalce, ki 

so bili zbrani na klopi ob igrišču. Glasno so komentirali 

in pozdravili zanimive podaje. Za mizo, kjer se je iz 

glav skoraj kadilo, sta bila dva šahista, ki sta se pomeri-

la v kraljevski igri. Tudi tu je bilo nekaj gledalcev. 

 

Popoldne, ko je se je bližal čas odhoda, je večina prisot-

nih pomagala pri pospravljanju. Da je bilo manj za po-

spraviti je poskrbel vsak od prisotnih. Odpadke smo 

sproti ločevali po vrečah in kadilci so cigaretne ogorke 

zbirali v steklenih kozarcih. 

 

Poslovili smo se drug od drugega in se vrnili v svoje 

hiše. Topolski fantje so ostali, dokler piknik prostor ni 

bil pospravljen in se peš vrnili domov. 

Ostal je vtis, da si uporabniki in zaposleni, že veselijo 

naslednjega srečanja. Naslednji dan nas pokliče lastnik 

piknik prostora in se nam zahvali ter pohvali, da smo 

tako čisto,  urejeno in zloženo pustili za seboj. 

Ples na brvi Družabne igre na travniku 
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             Letovanje Društva Novi Paradoks 

Prišel je veseli dan: 6. 9. 2022. Po letih, ki nam jih je kro-

jil Covid, je prišel dan, ko smo na virus pozabili. Že nekaj 

časa smo si želeli in upali, da bo zdravstvena situacija 

omogočala naše letovanje. Veselje je bilo zato še toliko 

večje. 

 

Po ustaljenem razporedu je avtobus prve dopustnike pri-

čakal v Kranju. Naslednji so se nanj vkrcali v Vižmarjih in 

nato v Kosezah. Sledili so tisti na Malem Vrhu, nazadnje 

pa so na avtobus na Uncu vstopili Topolčani. Bolj ko se je 

avtobus polnil, bolj je bilo veselo in razposajeno. Da smo 

zadovoljili takšne in drugačne potrebe smo se med potjo 

ustavili, malo prigriznili, kakšno pokadili in obiskali toa-

letne prostore.  

 

V prijetnem vzdušju je vožnja hitro minila in prispeli 

smo v znano morsko okolje. Malo smo bili razočarani, 

ker naši bungalovi še niso bili pripravljeni, a slaba volja 

ni bila prehuda. Da so si uporabniki skrajšali čakanje, so 

nekateri takoj odšli na kopanje. Eni v morje, drugi v ba-

zen. Ostali smo se sprehodili okoli in počivali v senci. 

Ko smo se končno namestili, smo si vzeli čas za kratek 

počitek. Ker nas je zanimalo, ali je kaj novega, ali  stoj- 

nice še stojijo in koliko stane letos sladoled, smo se od-

pravili po bližnji in daljni okolici. Ogled je koristil pred-

vsem novim stanovalcem, da se bodo v naslednjih dneh 

lahko lažje znašli. Zvečer smo obnovili pravila obnašanja 

v jedilnici in šli na večerjo. Dan je bil poln doživetij in 

veliko nas je bilo ravno prav utrujenih za nočni počitek.  

 

Naslednje dni smo se ravnali po pripravljenem urniku, ki 

smo ga glede na interes prilagajali. Zjutraj smo imeli za 

najbolj zagnane razgibavanje z različnimi telovadnimi 

vajami. Dogovorili smo, da bo vsako jutro nekdo drug 

vodil telovadbo in pokazal vaje, zato je bilo vsako druže-

nje doživetje za sebe. Po zajtrku, ki je sledil, smo odšli 

na plažo in izkoristili čas za tisto, kar je na letovanju 

najbolj pomembno, za čofotanje in igre v morju ter son-

čenje.  

Za tiste, ki so rajši v senci, smo pripravili različne dru-

žabne dejavnosti in delavnice. Igrali smo družabne igre, 

risali in barvali smo na različne podlage, izdelovali mor-

ske motive, origami, dekoracije in še in še. Take in po-

dobne dejavnosti so se dogajale tudi v popoldanskem 

času, ko je bilo sonce še premočno in je bila senca do-

brodošla. 

Branko Slapal, dipl. soc. del. 

Preživeli smo čudovit teden 



 

24 

 Letovanje Društva Novi Paradoks 

Sredi tedna smo izbrali dan, ko smo zanesljivo vedeli, da 

bo lepo vreme. Ta dan smo izkoristili za športne igre, ka-

terih so se udeležili tako rekoč vsi uporabniki. 

 

Tekmovali smo v metanju žoge na koš, namiznem tenisu 

in balinanju. Za najboljše so bile pripravljene praktične 

nagrade naših zvesti donatorjev, zato je bilo tekmovanje 

še toliko bolj vneto in zanimivo. Zmagovalci so bili vsi, 

zato smo se tudi primerno pogostili in odžejali. 

 

Proti koncu našega letovanja, smo si izbrali še dan, ko 

smo se z vlakcem odpeljali v Umag. Veliko jih je že od 

prvega dne spraševalo, kdaj bomo šli v Umag na stojnice, 

kjer uporabniki vsako leto kupijo kakšno malenkost sebi 

in sorodnikom. Za ta namen so hranili denar, zato je bilo 

pričakovanje še toliko večje.  

 

V Umagu smo si poleg stojnic privoščili osvežilno pijačo 

in sladoled. Na glavnem trgu smo si ogledali razstavo old-

tajmerjev, ki je pritegnila veliko ljudi. Preostali čas smo 

preživeli po skupinicah. Eni so šli ponovno po trgovinah, 

drugi na sladoled, tretji so se sprehodili po obali in četrti 

po starem mestu. Še prehitro je prišel čas, ko smo bili do-

govorjeni za odhod nazaj v naselje.  

 

Večino dni nas je na letovanju spremljalo lepo in sončno 

vreme. Imeli smo tudi kakšno mokro noč, vendar je sonce 

hitro posušilo vlago. Le en dan je bil malo bolj kisel in 

nekoliko deževen. Je pa prišel prav, da smo se malo odpo-

čili od pekočega sonca in si pozdravili pordelo kožo. Po 

skupinah smo se sprehodili po okolici in si večkrat privo-

ščili osvežitev s pijačo ali sladoled. 

 

Ravno ko smo ujeli pravi ritem, je prišel dan odhoda. Spa-

kirali smo kovčke, uredili ter pregledali apartmaje, da ne 

bi česa pozabili in že nas je čakal avtobus, namenjen do-

mov. Vesela družba si je izmenjevala vtise in se po obrat-

nem vrstnem redu vrnila v hiše svoje stanovanjske skupi-

ne. Ponovno smo slišali tisto: Povsod je lepo, a doma je 

najlepše. 

 

Preživeli smo čudovit teden. Uresničili smo željo po leto-

vanju. Na morju smo dobro izkoristili čas za kopanje in 

čofotanje v vodi, za sončenje in počitek v senci. Vse to 

nam je koristilo, saj smo se spočili in napolnili baterije. 

Za popestritev smo se na delavnicah naučili novih stvari 

in se zabavali ob različnih igrah. S športnimi dejavnostmi 

smo poskrbeli za zdravje, rekreacijo in dobro počutje. Za 

piko na i ali češnjo na torti pa je poskrbel izlet z vlakcem 

v Umag, ki je za nekatere nepogrešljiv del letovanja. 

V Umag - z vlakcem 

Jutranja telovadba 
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            Utrinki stanovanjskih skupin 

 

Nataša Aničić, univ. dipl. soc. del. 

Kolesarski potep  Vižmarcev 

»Ojoj, Nataša, jest kr lebdim. Sploh ne čutim več telesa. 

Prou vsakemu bi to priporočala«, je onega dne vsa v 

transu povedala Suzana, potem ko je v solidnem tempu 

prekolesarila pot do Zbiljskega jezera in nazaj.  

 

In tako smo stali ob kolesu pred našo hišo v Vižmarjih: 

Mitja, Suzana, Barbara in jaz. Štartali smo zelo lahkot-

no, da smo lahko še debatirali in opazovali prijetno oko-

lico, dokler nam je to seveda dopuščala široka kolovoz-

na pot. 

Peljali smo se ob vznožju Šmarne Gore. Ko smo prišli do 

razcepa, smo se morali odločiti, po kateri poti bomo 

nadaljevali: »Krajši z več klanci ali daljši z manj klanci?« 

sem povprašala. Mitja in Suzana sta v en glas vzkliknila: 

»Po krajši!« 

 

Odločitev je bila očitno prava. Še malo, pa zagledamo 

jezero, naš cilj. Na jezeru so nas pozdravili številni labo-

di. »Kako čudovito!«  reče Suzana. Naročili smo kos tor-

te, spili kavico, se sprehodili ob jezeru in seveda naredili 

nekaj selfijev. Kako le ne bi, ko smo pa take face. 

Smeh… 

 

Kolesarskega potepa pa še zdaleč ni konec. Potrebno je 

še nazaj. Mitja predlaga pot po cesti, mimo Smlednika. 

Seveda se vsi strinjamo, fanj je, ker raziskujemo različne 

poti. »Pot pelje v hrib, ali smo na pravi poti?«  se  spra- 

šuje Mitja. Srečamo gospo v avtu, ki nam zagotavlja, da 

bo klanca kmalu konec. Uh, si oddahnemo, ko se priklju-

čimo glavni cesti... 

 

Nazaj je šlo nekoliko težje. Suzana je že precej utrujena, 

Mitja pa po klancu navzdol pelje, kot da bi imel električ-

no kolo. »Hej, Mitja, počakaj nas!« tu pa tam vzklikamo.  

 

Ko smo le prikolesarili domov, vsi nasmejani, mi je ne-

kdo dejal: «Ah, to že ne more biti kaj posebnega, če ste 

prekolesarili le 20 km«.  

 

Ne gre za to, ali je prekolesariti 20 km kaj tako zelo po-

sebnega, ali ni. Gre za to, da si zadaš cilj, takšen, ki je 

zate nadgradnja. In ga osvojiš. Četudi je vmes težko, če-

tudi te vmes prežemajo dvomi, te žuli v zadnjico in te 

bolijo noge. Ravno zato so pomembna priznanja in nova 

izkustva. Yes, uspelo nam je in to šteje!  

 

Bravo Vižmarci. 
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Začelo se je pa takole.  

Ko sem prišla do malo 

več denarja, sem šla v 

BTC, v športno trgovino 

kupit novo kolo. Nataša 

mi je predlagala De-

cathlon. Ker nisem ne 

vem kakšna kolesarka, je 

to kolo zame zadovolji-

vo. Potrebovala sem ve-

liko spodbude od zapo-

slene, da sem se odpra-

vila sama po novo kolo. 

Sedla sem se na avtobus 

in odšla. Pred tem sta mi 

po internetu pomagala 

Nataša in Mitja pregle-

dati vsa kolesa, da sem 

se pravilno odločila. Ko 

sem se vračala iz BTC-

ja, sem sedla na kolo in 

odkolesarila v hišo Viž-

marje. Bila sem zelo po-

nosna nase, da mi je 

uspelo. 

Na kolesu sem pa pogrešala dodatno opremo, kolesarske 

roge, ki mi pomagajo pri vožnji. Kupila sem jih v De-

cathlonu, Nataša mi jih je pomagala namestiti na balan-

co. Kolo je bilo pripravljeno za nove izzive. Manjkala mi 

je samo še kolesarska čelada, za to je poskrbelo Društvo 

Novi Paradoks.  

  

V bližnji okolici imamo prelepo naravo, zato sem se več-

krat napotila kolesariti do Mednega. Za trening sem se 

peljala tudi iz Vižmarjev do Šiške in nazaj. Da ne bom 

pozabila napisati, da smo že dolgo načrtovali kolesarski 

izlet do Zbiljskega jezera. In uspelo nam je. 

Pripravljali smo se psihično in fizično. Niti ni bilo tako 

naporno, bolj je delovala trdna volja, kot pretirana kon-

dicija. Peljali smo se po poti mimo Tacna, skozi naselje 

Sp. in Zg. Pirniče, mimo Medvod. In ko nam je uspelo 

priti na Zbiljsko jezero, smo se za nagrado posladkali s 

tortico in popili kavico. Zbiljsko jezero je obdano s pre-

čudovito naravo, v jezeru plavajo ribice, vidiš tudi labode 

in račke. Nekoliko smo se spočili, nato pa smo se odpra-

vili nazaj proti domu. 

 

Nazaj je bilo precej naporno. Začutila sem svojo terapijo, 

ki jo prejemam, in pogrešala sem več kondicije. Imela 

sem voljo, zato mi je uspelo. Na še veliko takih podvi-

gov! 

 

Suzana Laibacher 

Nek lep petkov dan, sicer meglen, ampak poz-

neje s sončkom obogaten, smo se odpravili s 

kolesom na Zbilje. Opremo nam je kupilo druš-

tvo Paradoks in sicer čelado, nahrbtnik, bidon 

ter rokavice. Tako smo bili polno opremljeni za 

izziv.  

 

Pot je bila sicer kar naporna z nekaj klanci, ta-

ko da smo na srečo šli proti Medvodam in na-

prej proti Zbiljam. Moram se pohvaliti, da sem 

s svojim ferrari  kolesom bil v prednosti, ker 

pač znam delati s prestavami. Ko smo zmagali, 

in se usedli v bar pri jezeru, smo se posladkali s 

tortico in kavo. Jaz osebno z velikim tiramisu-

jem ter kavo z mlekom. Smo malo poklepetali, 

ter se odpravili nazaj po drugi poti. Pred Smle-

dnikom nazaj je bilo veliko klancev navzdol, 

tako da smo bili zelo hitri in ni bilo večjega 

napora.  

 

Nas je pa pošteno bolela rit ne glede na kole-

sarske hlače. Bilo mi je zelo lepo in še mi bo, 

ker ciljam na višje podvige. 

 

Mitja Dolenšek 
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Natalija Nose 

Evropski teden mobilnosti 
in Grosupeljski Zapeljivec 

V torek, 20. septembra 2022 smo se v stanovanjski skup-

nosti Mali Vrh odločili za udeležbo na dogodku ob Evrop-

skem tednu mobilnosti in predstavitvi dveh novih elek-

tričnih vozil po imenu »Zapeljivec«. 

 

V Grosuplju smo tako od 5. septembra bogatejši za dva 

»Grosupeljska Zapeljivca«. Gre za vozilo, ki nas lahko 

brezplačno zapelje po Grosuplju, do zdravstvenega doma 

ali pa do najljubše trgovine.  

Dogodka so se udeležili župan dr. Peter Verlič, direktor 

Turizma Grosuplje Mihael Hočevar, občinski svetniki in 

meščani. Z nami so bili tudi člani Kolesarskega društva 

Grosuplje, pa učenci Osnovne šole Brinje Grosuplje, ki so 

prav ta dan imeli športni dan.  

Po končani prireditvi in pogostitvi smo bili  povabljeni 

na prvo vožnjo z novima voziloma. Na vožnjo sta nas  

povabila župan dr. Peter Verlič in direktor Turizma 

Grosuplje g. Mihael Hočevar. Odpeljali smo se do 

zdravstvenega doma Grosuplje. Tam nas je pričakala 

direktorica ZD Grosuplje ga. Štefka Zaviršek s sodelav-

ci. V pozdravnem nagovoru je poudarila, da je to velika 

pridobitev za Grosuplje. Veliko je pacientov, ki so na 

različne načine nemobilni, zato nujno potrebujejo tako 

pomoč. Tudi naši stanovalci imajo pri tem težave, saj 

nekateri ne zmorejo daljše hoje. Zato smo tudi mi zelo 

veseli te pridobitve. Ob krajšem postanku smo se odpe-

ljali še do župnišča Grosuplje. Tam nas je pričakal žup-

nik Martin Golob. O njem smo že veliko slišali in naši  
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 Utrinki stanovanjskih skupin 

stanovalci so bili zelo navdušeni, da so ga lahko spoznali. 

Zelo je pohvalil župana dr. Petra Verliča, da je pridobitev 

teh dveh novih vozil res bila nujno potrebna, saj bodo 

nekateri starejši občani lažje prišli k sveti maši.  

 

Ob res prijetnem sprejemu nas je g. Golob povabil še v 

cerkev, kjer je razložil pomen oltarja in povedal nekaj 

zanimivosti o zelo lepem mozaiku. Pokazal nam je nove 

orgle, na katere igrajo najrazličnejši glasbeniki. Služijo pa 

predvsem pri petju ob sveti maši. Vsi stanovalci so z zani-

manjem poslušali in tudi kaj vprašali g. župnika, ki ga je 

zanimalo, od kod prihajajo naši stanovalci, in vsak pose-

bej mu je povedal, iz katerega kraja prihaja.  

 

Bilo bi še veliko za povedati, a sta voznika Zapeljivca že 

dobila nekaj klicev občanov za prevoz. Zato smo se poslo-

vili in zahvalili g. Martinu Golobu in se odpeljali nazaj na 

mestno tržnico, kjer so naš čakali še preostali obiskovalci 

dogodka.  

 

Zahvalili smo se tudi g. Petru Verliču, saj nam je zelo po-

lepšal dan. Našim stanovalcem je obljubil, da jih v krat-

kem obišče in pride na jutranjo kavico. V zelo veselem in 

prijetnem vzdušju smo se odpeljali nazaj v hišo Mali Vrh.  

Kruh pečemo sami 

O kruhu je potrebno govoriti z vso spoštljivostjo, kajti 

pomeni srečo, blaginjo, bogastvo. Pomanjkanje kruha 

pomeni revščino in bedo. Kruh je zlato. 

 

Naša narodno zabavna pesem »Kruh ponoči spi«, ki jo 

je napisal Ivan Sivec,  govori o svetosti kruha: 

 

»Kruh ponoči spi, so besede tri,  

svetle kakor biseri, spoštoval jih bom vse dni.« 

 

Običajno ko pečem kruh, ki  tako omamno in lepo za-

diši po celi hiši, vsi nestrpno čakajo, da ga vzamem iz 

pečice in postavim na mizo. 

V Kranju pečemo več vrst kruha: belega, iz pirine moke 

in takšnega z ocvirki. Kruh pečemo v navadni električ-

ni pečici, saj nimamo domače krušne peči. Postopek 

priprave kruha pa je glede na preteklost ostal isti. 

 

Kruh zamesimo v plastični posodi. Moki dodamo kvas, 

ki je raztopljen v vodi in sol, ki jo potresemo po moki, 

seveda kolikor je potrebno. Toplo vodo dodajamo po 

občutku in mesimo. Ko kruh enkrat vzhaja, ga damo v 

pekač in potem v pečico. Peče se na 150 C° eno uro, da 

lahko še lepo sproti vzhaja, potem povečamo  tempe-

raturo na  180 C°  pet do deset minut, in na koncu po-

večamo temperaturo na maksimum, po potrebi pet do 

deset minut. 

 

Kruh dandanes dobimo v vsaki trgovini z živili, seveda 

tudi v pekarnah in težko bi našteli vse vrste kruha, ki 

so nam na voljo. Žal so na svetu še vedno revne države, 

kjer ljudje nimajo vsakdanjega kruha. Prav tako v drža-

vah, ki so v vojni.  

 

Elvisa Ikanović 
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vsakodnevno  jutranjo telovadbo, ustvarjalne delavnice, 

sprehode, športne igre, izlet v Umag z vlakcem in seve-

da sladoled. Z zanimanjem smo si ogledali skeč Regrat, 

ki so ga izvedli Branko, Veronika in Rezka.  

 

• Septembra, 

v tednu mobilnosti v Grosupljem smo se zapeljali z žu-

panom g. Petrom Verličem z novim brezplačnim elek-

tričnim vozilom »Zapeljivček«. Zapeljali smo se do cer-

kve, ki nam jo je prijazno razkazal g. Martin Golob. 

 

• Ob dnevu duševnega zdravja, 

10. oktobra smo se odpravili na izlet do Zbiljskega jeze-

ra in prijeten sprehod ob jezeru zaključili s kosilom. 

 

• 16.11.2022  

smo se iz več stanovanjskih hiš  zbrali na delavnici 

»Izdelovanje voščilnic in mila« za namen obdaritve na-

ših prostovoljcev. Delavnico sta pripravili Mateja in Na-

da. 

 

• 22.11.2022  

smo dočakali otvoritev povsem nove kuhinje. Našemu 

povabilu so se odzvali stanovalci in zaposleni iz hiš Eko 

kmetije Topol, Lesc in Kosez. Zadržali smo se ob okrep-

čilu in prijetnem druženju.  

 

• 24.11.2022  

smo organizirali predavanja za prostovoljce, ki ga je 

izvedla Mateja Markovič, univ. dipl. soc. delavka.   

 

Zaposleni, ter stanovalci v stanovanjski skupini Mali 

Vrh pa smo  poskrbeli za pogostitev in prijetno vzdušje.  

Na kratko vam iz stanovanjske skupine Mali Vrh pred-

stavljamo naša udejstvovanja na različnih dogodkih, 

izletih in naša sodelovanja v lokalni skupnosti v prete-

klem letu: 

 

• V mesecu maju  

smo se odzvali na povabilo Pevcev in godcev ljudskih 

pesmi Studenček in sodelovali z nastopom naših sta-

novalcev Stanovanjske skupine Mali Vrh s skečem 

»Regrat«. Pri pripravah na skeč nam je pomagala ga. 

Marija Zaman, ki je skeč tudi napisala. 

 

• Občina Grosuplje  

in Čebelarsko društvo Grosuplje sta nas ob svetovnem 

dnevu čebel povabila na medeno popotovanje s pomo-

čjo izobraževalno-informativnega paviljona Medena 

zgodba. 24. maja 2022 smo pri prevoznem čebelnjaku 

prisluhnili zanimivi predstavitvi in promociji sloven-

skega čebelarstva. V tej medeni postaji smo pokusili 

različne vrste medu.  

 

• 25.05.2022  

smo obeležili okroglo obletnico našega stanovalca 

Branka. Pridružili so se nam Pevci in godci ljudskih 

pesmi Studenček, predsednica KORK Šmarje – Sap, ga. 

Sonja Boh, predsednica upokojenskega društva Šmarje 

Sap ga. Anka Fabjan, prostovoljci in svojci. 

 

• V juniju  

smo se pridružili uporabnikom ostalih stanovanjskih 

skupin na potepu po Arboretumu Volčji potok. Ustavili 

smo se v okrepčevalnici na kavi in sladoledu. 

 

• V istem mesecu  

je bil organiziran skupni piknik našega društva v Sel-

ščku pri Topolu, ki smo se ga vsi radi udeležili. Zapo-

sleni so nam organizirali družabne športne igre. 

 

• 24.06.2022  

smo si v gledališču pod zvezdami ogledali predstavo 

Josipa Jurčiča Rokovnjači, ki so jo odlično uprizorili KD 

Josipa Jurčiča Muljava. 

 

• V septembru  

smo odšli na težko pričakovani oddih na morje, v 

Umag Polynesija. Poleg kopanja smo imeli na voljo  

            Utrinki stanovanjskih skupin 

Natalija Nose 

Pogled nazaj v besedi ... 

G. Martin Golob nas je nasmejal. 
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… in sliki 

Na koncertu Pevcev in godcev ljudskih 

pesmi Studenček 
Okrogla obletnica našega stanovalca Branka 

Sprehod ob Zbiljskem jezeru 

Nastop na letovanju s skečem 

Gasilska ob jezeru 

V letu 2022 smo zaposlene v stanovanjski skupnosti 

Mali Vrh izvedle 49 različnih delavnic za naše stanoval-

ce. Največ delavnic je bilo posvečenih skrbi za zdravje 

(telovadne vaje), sledijo ustvarjalne delavnice,  ki so 

tudi najbolj obiskane, nadalje smo izvedli 10 kulturnih 

delavnic, lepo sodelovanje je navadno pri kuharskih 

delavnicah in seveda pokušini skuhane ali pečene jedi. 

 

Iz kuharskih delavnic bi izpostavila zdrave domače na-

maze, ki nam služijo kot zajtrk ali popoldanska malica. 

 

V skrbi za zdravje smo uvedli telovadne vaje, ki smo jih 

popestrili z glasbo in z raznimi telovadnimi pripomoč-

ki. Na tem področju nas čaka še veliko potrpežljivega 

dela, saj so  redne vadbe nujne za boljše počutje in 

zdrav življenjski slog. Na to nas opozarjajo tudi različne 

zdravstvene težave uporabnikov. 

 

Pri ustvarjanju smo bili uspešni pri izdelavi velikonoč-

nih zajčkov, poslikavi steklenih kozarčkov, delali smo 

vrtnice iz papirja, pisane ribice, origami rakce, origami 

kuverte … Za ustvarjalnost potrebujemo navdušenje, 

igrivost, pozitivnost, radovednost, domišljijo in seveda 

sodelovanje. 

 

Pri delavnicah, ki se dotikajo kulture, smo brali iz knji-

ge Dušice Kunaver: Po poteh ljudskih pripovedi.  

Naj zaključim z mislijo, da zaposlene na Malem Vrhu 

vsako leto pripravimo lepo paleto priložnosti udejstvo-

vanja na delavnicah, kjer vsakdo lahko najde kaj zase. 

Nada Marinčič 

Naše delavnice 
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Maja Pajk,  Natalija Nose 
 

Želeli smo, imamo jo 

Kaj je lahko lepšega v hiši kot nova kuhinja? Odločitev o 

prenovi v stanovanjski hiši na Malem Vrhu nas je zelo 

razveselila. Hkrati pa smo se zavedali, da nas čaka težka 

naloga. Rezultat našega dela pa bo prinesel nepopisno 

zadovoljstvo. Najprej zahvala Fundaciji za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij - FIHO, ki je na-

menila sredstva za nakup kuhinje. Vse se je pričelo v jese-

ni, ko smo skupaj z lastnico hiše, predsednikom društva in 

zaposlenimi izbrali in naročili kuhinjo ter vse pomembne 

detajle. Pred začetkom nas je čakala priprava nadomestne 

kuhinje. 

Pri tem so bili zelo dejavni vsi stanovalci. Nato smo pri-

čeli z deli. Za izvedbo del je bila v prvi vrsti organizator 

lastnica hiše ga. Ljubica Perc ter kot izvajalec nekaterih 

del njen sin Aleš. Poskrbela sta za nova vrata, okna, za-

menjavo laminata ter električne in vodovodne napeljave.  

V pomoč smo bili seveda tudi zaposleni in stanovalci. 

Lahko bi rekli, da smo bili pravi tim. Med prenovo  so se 

stanovalci izjemno prilagodili na novo situacijo in zelo 

aktivno sodelovali. V daljšem časovnem obdobju 

             Utrinki  stanovanjskih skupin 
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prenove so namreč kuhali v spodnji, zelo majhni kuhinji. Dnevno 

sobo smo preuredili v jedilnico.  

Na koncu smo poskrbeli še za vsa zaključna dela: beljenje, čiščenje 

in polaganje kuhinjskih ploščic. In končno veliki dan: montaža nove 

kuhinje!  

 

Ko smo razporedili vso posodo, je sledila po našem hišnem sestanku 

še poučna ura uporabe in čiščenja štedilnika - steklokeramične plo-

šče. Prvo kosilo je pripravil stanovalec Branko. Na hišnem sestanku 

smo se pogovorili še glede čiščenja kuhinje, da bo ostala lepa in 

ohranjena. 

 

Kot se spodobi, je ob takšni priložnosti potrebno izvesti tudi otvori-

tev. Na takšen način smo vsem s ponosom pokazali našo novo prido-

bitev. Povabili smo vse stanovanjske skupine našega društva.  

S slavnostnim nagovorom smo prerezali trak na poti v novo kuhinjo. 

V njej smo lahko prvič svojim gostom skuhali kavico in v prijetnem 

vzdušju počastili svoje prijatelje z okrepčilom. 

 

Zahvala lastnici hiše gospe Ljubici Perc, njenemu sinu Alešu, ter 

našemu predsedniku g. Srečku Brumnu za vso pomoč. Zdaj bomo 

lahko uživali v druženju, kuhanju in bivanju v obnovljenem prosto-

ru. 
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Novi Paradoks 
 
 
Novo leto se bliža. 
Ob nas bodo spet naši bližnji.   
Veselimo se kratkih srečanj. 
In jih ohranimo v svojem srcu! 
 
 
Pandemija korona virusa nagaja.  
A mi se ne damo. 
Radi se imamo. 
A najbolje je, da ostanemo doma.  
Darujemo objeme na razdaljo. 
Obkroža nas tudi to, da smo skoz` pred ekrani. 
Kratek čas se zazrimo drug v drugega z obrazi.      
Saj sreča biva med resničnimi ljudmi – z nami.            
 
 
 
Jure Urmaš 

Smejal sem se 
 
 
Joj, koliko je bilo hurikanov v meni! 
Veliko sonca za moje 
neverjetne oči, 
za duše človeških poti … 
 
Toliko sem jokal, 
da je postalo že kar smešno. 
Za moje borbene poti! 
In zdaj?! Super. 
 
Nebo je brez oblačka. 
Toliko za zdravje in bolezni  
dveh svetov. 
Dneva in noči. 
Pa naj bo. 
 
Želim vam vse najboljše  
za pretekle in sedanje dni. 
 
 
 
Suzana Laibacher 

            Misel v poeziji in prozi 
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 Umetnost peke in ustvarjanja  

Po praznikih diši   
 

Ko kuharica prinaša na pult moko, sladkor, orehe, maslo, vanilin sladkor, cimet, rum …, se v kuhinji začne praznična 

čarovnija. Vonj po praznikih! Že en teden je razmišljala, kaj naj speče, kaj mora še dokupiti, zdaj pa je čas za akcijo. 

Umetelne roke  začnejo mešati, mesiti, z žlicami dodaja, orehi so že zmleti. Še ščepec tega, še ščepec onega in hop v 

pečico. Zdaj pač ni šale. Pogled na uro. Čez 20 minut bo pečeno. Še preden se izteče 20 minut, se iz pečice razleze 

božanski vonj po kuhinji. In če odpre kuhinjska vrata - po celi hiši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebujemo: 400 g moke, 120 g sladkorja v prahu, 1 

vrečka vanilin sladkorja, ščep soli, 250 g hladnega masla, 

2 rumenjaka in za okrasitev čokolada; 

Iz suhih sestavin in hladnega masla naredimo drobtine, 

dodamo rumenjake in naredimo testo, ki ga razvaljamo v 

4 klobase. Zavijemo jih v folijo in damo za eno uro v hla-

dilnik ali za dlje časa v zamrzovalnik.  

Nato režemo enakomerno debele kolobarje. Iz njih nare-

dimo kroglice, jih sploščimo, vtisnemo krogec z zama-

škom 1,5 l plastenke, s pletilko pa štiri luknjice. Pečemo 

na 180 stopinjah, čas pečenja je odvisen od debeline piš-

kotov, približno 20 minut. Ohladimo jih na rešetki in s 

stopljeno čokolado narišemo vrvice.  

Gumbi  - slastni piškoti za srečo 

Voščilnice pošiljamo in jih pričakujemo 

 
Iz lastnih izkušenj vemo, kako se predpraznični čas bli-

skovito približa in nas včasih najde nepripravljene, kar 

se tiče generalnega pospravljanja, prazničnih dekoracij, 

izdelovanja in pisanja voščilnic … 

 

Osnove voščilnic izdelamo s pomočjo rezalnika papirja. 

Barva je temnejša. Iz nežno oranžnih papirnatih pod-

stavkov za kozarce odstrižemo angelčke, jih nalepimo 

na voščilnice, dodamo izrezane zvezdice, okrasimo s 

svetlečimi flomastri … 

 

Še voščilo zapišemo … Brž na pošto! 

 

 

 

 

Zapis: Nada Marinčič 

Darila 

 
Darila niso samo materialna. Veliko bolj dragoceno je, da 

svojim najbližjim podarimo svoj čas, dobro besedo, skup-

no druženje, si vzamemo čas za obisk, se pokličemo po 

telefonu ... 
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Lastovka 

Iznenada so se ustavili vsi cirusi, stratusi in kumulusi. Iznenada se je ustavila ura na zvoniku, ustavila so se letala in 

vsi ostali prevozi v mestu in podeželju, kjerkoli si pač že bil. Morje je prenehalo z valovanjem. Polarni sij je kot obne-

melo lebdel v zraku. Planeti so se prenehali vrteti. Vse je obstalo, in Sonce je ves dan sijalo, in Luna se ni poslovila od 

neba. 

 

Prišel je dan, ki ni trajal štiriindvajset ur ali pač, nihče sploh ni vedel, koliko časa je trajal. Ker tisti dan čas ni obstajal! 

Ni bilo važno, na katerem poldnevniku ali povratniku živiš. Ali si na ekvatorju ali na severu. Ali si Slovenec, Portuga-

lec ali Španec. Ali živiš v Ameriki, na Kitajskem ali na Arktiki. Za vse je bil isti letni čas in za vse enake podnebne raz-

mere. No, vsaj vremenoslovcem se je zdelo, da gredo lahko na počitnice. 

 

Ker se Zemlja ni vrtela, se je spremenila njena atmosfera, kot tudi stratosfera. Tudi sateliti na Rimski cesti so obstali. 

Teleskopi niso delovali. Prišel je dan, ko ni pihal veter, z dreves ni padalo listje in ljudje so ostali doma, ker je odpove-

dala gospa gravitacija. Razmerje kisika, dušika in žlahtnih plinov v zraku se je spremenilo. Tako da je vsaka hiša imela 

svojo lastno atmosfero. Ko si zapustil dom, si potreboval jeklenko, ki je vsebovala dvajset procentov kisika in 78 pro-

centov dušika in tako dalje. In držala te je pri tleh, saj gravitacija ni delovala, ker je Rimska cesta obstala. Vse je potih-

nilo. Skoraj vse se je umirilo. Drin - drin. Drin - drin - drin. 

 

»Koliko je ura?«  se zbudi gospod vremenoslovec. Bila je osma ura. Že ob petih bi moral vstati in začeti s pregledom 

jutranjih razmer. Do šestih bi že moral oddati poročilo. Paranoja! V glavi se mu pojavi zmeda. Kar v pižami se odpravi 

do vremenske hišice. Kredarica je bila vsa snežna. Zmrazi ga. Pogleda na nebo in vidi Sonce in Luno. Še napol v snu 

odčitava vremenske podatke. In nikjer nikogar. Vrne se sobo. Pogleda na uro. OSEM! Končno si nadane jakno in odide 

v kuhinjo, da si pripravi kavo. Najbrž je že kdo od njegovih kolegov pripravil poročilo. Toda v kuhinji ni bilo nikogar. 

Spije svojo prvo jutranjo kavo, se dokončno zbudi in odide po vremensko odpravo. Pogleda na uro. OSEM! Pogleda 

skozi okno in na nebu Sonce in Luna. »Kako? Se mi ni samo sanjalo, ali še sanjam?« Uščipne se za palec in postane 

popolnoma zmeden. Hiti v kuhinjo. Nikogar! Odide v sobo, preveri uro - OSEM. Sesede se na stol, in ve, da ne sanja.  

Razmišlja: »Če bi odpovedala gravitacija, bi lebdel, ko bi šel do vremenske hišice. Pa sploh ne vem, kako na pol v snu 

vedeti, ali lebdim ali hodim po trdnih tleh? In kje so vsi?« 

 

Vremenoslovec se odpravi ven, da preveri, če slučajno lebdi, in stopi ven iz baznega tabora. Na nebu opazi njihov he-

likopter - Lastovko, ki se približuje baznemu taboru. V njem je pilot in njegov kolega, ki ob pristanku pride k njemu s 

polnimi rokami. »Dobro, dobro, samo sanje«, si reče. In postavi vprašanje:« Kje so vsi? Kje? Kje so vsi!?« »Na dopust 

so odšli.« Odpravita se v kuhinjo. Kolega je prinesel večerjo. Izmenjata par besed, ko izve da je kolega zjutraj oddal 

poročilo. Vrne se v sobo, pogleda na uro: OSEM! Aha! Baterija! Zamenja baterijo. 

 

Odide nazaj do kolega. Popišeta podatke v vremenski hišici, odigrata par iger remija. Vrne se v sobo, si prižge radio, in 

že na pol v snu razmišlja, zakaj je ura zvonila, če pa je bila prazna baterija? Medtem kolega še pošilja podatke in pre-

den odide iz tabora, pogleda na uro. Bila je osma ura. 

 

A. M. 
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Nekoč je živel golob.  Ta golob je 

želel peti med angeli. Ampak ta 

golob je zbolel in ni mogel dohajati 

drugih golobov. Bolezen je bila ta-

ka, da ni mogel več leteti, zato so 

mu angeli pevski talent zakopali v 

zemljo.  Golob je poskušal vse, da bi 

vzletel, da bi mu pustili peti. Pa mu 

ni uspelo. Pevski talent je imel izre-

den, ampak ker ni mogel leteti, ga 

niso pustili peti. Golob pa se ni in ni 

želel predati usodi, ki ga je doletela. 

Pel je in pel, dan za dnem. Ker pa ni 

imel več talenta letenja, ga niso in 

niso pustili peti v zboru angelov.  

Pred Bogom je bil zelo priljubljen. 

Bog ga je nekega dne poklical k se-

bi, in rekel naj zapoje. Golob je z 

veseljem zapel in angeli so onemeli. 

Od takrat je, čeprav ni mogel leteti, 

pel najbolje med vsemi v zboru. 

Angele je bilo sram priznati Bogu 

resnico. Bog jih je poklical k sebi in 

jih vprašal glede nove pridobitve v 

zboru angelov. Angeli so se zlagali. 

Bog je to vedel in jih je zato kazno-

val.  

Zato golobi, ki ne letite, pojte na-

prej in ne obupajte, ker pred Bogom 

je vaš talent zelo dragocen. Čeprav 

ne morete leteti in ne dohajate dru-

gih golobov, ne pomeni, da nekega 

dne ne boste peli v zboru med an-

geli.  

Jure Urmaš 

Golob 

 Misel v poeziji in prozi 
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 Koristne informacije 

 

                           Laknerjeva ulica 5, Ljubljana 

                          041 449 424 

                          koseze@novi-paradoks.si 

                          Kurirska pot 11b, 4000 Kranj 

                          041 449 257 

                          kranj@novi-paradoks.si 

                         Valvasorjeva ulica 12, 4248 Lesce 

                         041 449 237 

                         lesce@novi-paradoks.si 

 

                         Mali Vrh 57, 1293 Šmarje - Sap 

                         041 449 567 

                         mali_vrh@novi-paradoks.si 

 

                         Medenska cesta 135, Ljubljana 

                         041 449 366 

                         vizmarje@novi-paradoks.si 

 

                         Topol pri Begunjah 2 

                         1382 Begunje pri Cerknici 

                          041 449 245 

                          topol@novi-paradoks.si 

Stanovanjska skupina Koseze 

Stanovanjska skupina Kranj 

Stanovanjska skupina Lesce 

Stanovanjska skupina Mali Vrh 

Stanovanjska skupina Vižmarje 

Eko kmetija Topol 

 Stanovanjske skupine Društva Novi Paradoks 

 

Mreža virov pomoči  
na področju  
duševnega zdravja 
 

Iščete pomoč v duševni stiski?  

 

Bi se zgolj radi s kom pogovorili, spoznali osebe s 

podobnimi izkušnjami in dilemami ali poiskali novo 

podporno okolje?  

 

V spodnjem iskalniku lahko interaktivno poiščete 

obliko pomoči ali podpore, ki najbolje ustreza vašim 

potrebam in geografski lokaciji:  

 

 https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/

mreza-virov-pomoci/ 

 

V našem seznamu izvajalcev so zbrane uradno regis-

trirane zdravstvene in socialne storitve s področja 

pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitve 

duševnega zdravja, ki so v slovenskem prostoru na 

voljo uporabnikom brez plačila.  

 

Seznam izvajalcev redno posodabljamo. V primeru 

nedelujočih ali netočnih povezav in podatkov nas o 

tem lahko obvestite na mira@nijz.si 

 

Ob nujnih in za življenje ter zdravje ogrožajočih sta-

njih poiščite pomoč v urgentnih centrih  

oziroma pokličite nujno medicinsko pomoč na 112.  

 

Seznam izvajalcev v mreži virov pomoči je na voljo 

tudi v obliki PDF knjižice primerne za tisk za vsako 

zdravstveno regijo. 

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

Glavni in odgovorni urednik: Srečko Brumen, mag. soc. del. 

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

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

Slike:  iz arhiva DNP, 4 slike last Občine Grosuplje;     

Oblikovanje: Nada Marinčič, ekonomski tehnik              

Lektoriranje: Fani Medved, upokojena učiteljica slovenščine      

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

Naklada: 500 izvodov 

mailto:mira@nijz.si
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Po poteh ljudskih pripovedi Strašni pajkci 

Origami okrasne kuverte Origami morski rakci 

Tropske ribice Jadrnice, ribice in rakci 

 

Zakon o dohodnini, vsem zavezancem omogoča, da lahko 

delež do 1 % dohodnine namenijo za dobrodelnost. Tak-

šna donacija za vas ne predstavlja nobenega stroška oz. 

dodatnega finančnega bremena, saj gre za dohodnino, ki 

jo sicer plačate državi.  

Društvo Novi Paradoks je nevladna organizacija, ki deluje 

na področju psihosocialnega varstva oseb s težavami v 

duševnem zdravju z namenom preseganja duševnih mo-

tenj, varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Društvo ima status nevladne organizacije v javnem intere-

su na področju socialnega varstva in status humanitarne 

organizacije. Naši programi in storitve so namenjeni lju-

dem s težavami v duševnem zdravju in njihovim bližnjim.  

Prispevajte Društvu Novi Paradoks svojih 1 %! 

Informacije o postopku namenitve so dostopne na spletni 

strani  eDavki, pod zavihkom Namenitev dela dohodnine 

za donacije. 

Prosimo, da izpolnite obrazec ZAHTEVA za namenitev 

dela dohodnine (https://edavki.durs.si/OpenPortal/

Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf) ga natisnete, izpolnite in 

oddate osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem ura-

du. Izpolnjen obrazec lahko posredujete na naslov Društva 

Novi Paradoks, Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana. 

Namenitev dela dohodnine za donacijo lahko uredite tudi 

elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS 

eDavki na povezavi: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/

OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?

category=namenitev_dela_dohodnine_fo 

Preprosto izpolni zahtevo za namenitev dela dohodnine 

za donacije  s svojimi podatki in podatki Društva Novi Pa-

radoks (glej priložen vzorec). 

 Dobrodelnost pomaga ljudem s težavami v duševnem zdravju in nič ne stane: 

Kadar se odločite za donacijo dohodnine, je ni potrebno 

obnavljati vsako leto, ampak se vam avtomatsko podaljša 

do preklica.  

Najlepše se vam zahvaljujemo za vašo odločitev o dona-

ciji dela dohodnine našemu društvu, s čimer boste omo-

gočili, da bomo naše programe in storitve lahko izvajali 

še v večjem obsegu, ter tako nudili dodatne, obogatene 

aktivnosti osebam s težavami v duševnem zdravju. 

Za vašo donacijo se vam že vnaprej iskreno zahvaljuje-

mo. 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

(ime in priiimek) (davčna številka)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije

upravičencu:

1 9 0 4 1 7 4 8

V/Na , dne

podpis zavezanca/ke

Ime oziroma naziv upravičenca Odstotek (%)

Društvo Novi  Paradoks 1%

Davčna številka upravičenca

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
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Željo 

 
v nas  

 
vzbudi  

 

priložnost. 

 

 


