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Slovensko društvo za kakovost življenja  
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Matična številka: 1768999000  
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SI56 0205 3025 3801 366,  NLB d. d.  
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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; 

Mreža stanovanjskih skupin: 

Eko kmetija Topol  

Topol pri Begunjah 2 

1382 Begunje pri Cerknici 

tel.: 01 705 66 91 

 

Stanovanjska skupina Koseze 

Laknerjeva ulica 5 
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Stanovanjska skupina Kranj  

Kurirska pot 11 b 

4000 Kranj 
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UVODNIK 
Srečko Brumen, mag. 

predsednik društva 

Pred vami je prva številka prenovljene-

ga glasila društva Novi Paradoks, ki  je 

v prvi vrsti  namenjeno  predstavitvi do-

godkov iz življenja posameznih stano-

vanjskih skupin društva.  

V njem se osebe z izkušnjo duševne 

bolezni predstavijo z avtorsko prozo, 

poezijo, svojimi mislimi in razmišljanji 

ter reportažami iz aktivnosti, ki so se jih 

udeležili.   

V glasilu pa smo del prostora namenili 

tudi vsebinam, ki so tematsko zasnova-

ne. Tema te številke so prispevki o ak-

tualni problematiki ogroženosti telesne-

ga zdravja oseb s težavami v dušev-

nem zdravju in ukrepih za bolj zdrav 

življenjski slog. 

»Ni zdravja brez duševnega zdravja« je 

slogan, ki ga pogosto zasledimo, ko 

govorimo o ohranjanju duševnega 

zdravja na osebni ravni, kot tudi v dru-

žini in skupnosti.  

Manj pa lahko zasledimo informacij, ki 

za ohranjanje duševnega zdravja izpo-

stavljajo pomembnost telesnega zdra-

vja (seveda ob jasnem zavedanju dej-

stva, da je telesno zdravje, le ena 

sestavina splošnega zdravja in dobre-

ga počutja posameznika).  

Poudarek vsebine glasila je na skrbi za 

telesno zdravje,  zdravem življenjskem 

slogu in zdravi prehrani.  

Izhajamo iz izkušenj v okviru progra-

mov društva, kjer je zaznati izrazito po-

večanje števila uporabnikov s poveča-

no telesno maso, kar je v pomembni 

meri posledica duševne bolezni in 

stranskih učinkov medikamentozne te-

rapije. Prav tako se povečuje število 

oseb z ugotovljeno prekoračeno stop-

njo sladkorja v krvi ter prekoračen nivo 

holesterola.  

Spodbujanje k zdravemu življenjskemu 

slogu in zavedanje, da telesna aktiv-

nost in ustrezna prehrana pomembno 

pripomoreta k zdravju posameznika, 

nas je vodilo k organiziranju raznolikih 

delavnic o zdravi prehrani  in zdravem 

stilu življenja, ki so predstavljene v vse-

bini glasila.  

V društvu organiziramo skupinsko telo-

vadbo, redne izletniške pohode, rekre-

ativne tabore ter na ta način skrbimo za 

krepitev in varovanje telesnega zdra-

vja, saj je to nenazadnje v tesni pove-

zavi z dobrim duševnim zdravjem po-

sameznika.  

Naš cilj je, da tudi z glasilom, ki je pred 

vami,  laično in strokovno javnost obve-

ščamo, informiramo ter tudi izobražuje-

mo o duševnem zdravju in pomenu 

ustrezne skrbi zanj. 

NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA  
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Uravnotežena prehrana 

je osnova za naše zdra-

vje, dobro počutje in tele-

sno ter duševno zmoglji-

vost. Prehranska priporo-

čila pravijo, da je potreb-

no izbirati raznoliko in 

varovalno prehrano ven-

dar sodobne prehranske 

navade večinoma ne sle-

dijo tovrstnim usmeri-

tvam.  

 

Naša hrana je kalorično 

preveč bogata, vsebuje 

preveč maščob (predvsem 

nasičenih maščob), preveč 

sladkorja, preveč soli in 

preveč alkohola ter prema-

lo prehranskih vlaknin. 

Takšen način prehranjeva-

nja ob hkratnem ne-

vključevanju telesnih red-

nih aktivnosti predstavlja 

tveganje za porast telesne 

mase in dokazano pripo-

more k nastanku bolezni 

srca in ožilja, motenj v pre-

snovi maščob, sladkorni 

bolezni in zvišanemu krv-

nemu tlaku. Hkrati določe-

no tveganje za porast tele-

sne mase predstavlja 

tudi uporaba nekaterih 

zdravil, kot so antidepre- 

 

sivi, antipsihotiki in stabili-

zatorji razpoloženja. Neka-

tera zdravila te skupine 

vplivajo na center v 

možganih, ki skrbi za pre-

poznavanje signalov lako-

te in sitosti, kar lahko  po-

leg genetskih dejavnikov 

in dejavnikov iz okolja vpli-

va na povišanje telesne 

mase.  

 

Presnovne nepravilnosti, 

ki se sprva kažejo kot po-

večanje telesne mase, lah-

ko hitro vodijo v prekomer-

no hranjenost, ki se skupaj 

z nepravilnim delovanjem 

lipidov in moteno toleranco 

za glukozo, lahko razvije v 

sladkorno bolezen tipa 2.  

 

Število sladkornih bolnikov 

v Sloveniji iz leta v leto na-

rašča, predvsem narašča 

število bolnikov s sladkor-

no boleznijo tipa 2, kar je 

precej povezano z nezdra-

vim življenjskim slogom. 

Sladkorna bolezen je kro-

nična bolezen in vpliva na 

naše vsakdanje življenje.  

Zdravljenje te bolezni 

bolj zdravemu življenjske-

mu slogu, zdravljenje z 

zdravili, ki jih zaužijemo 

prek ust ali zdravljenje z 

inzulinom. Najpomemb-

nejši cilj vodenja sladkorne 

bolezni je vzdrževanje 

ravni sladkorja v normal-

nem (ciljnem) območju.  

 

Neustrezno vodena SB2 

razvije akutne zaplete, kot 

sta hiperglikemija in hipog-

likemija, zato se je 

pomembno naučiti prepoz-

nati in obvladovati te 

znake, da se preprečijo 

kronični zapleti, kot so 

okvare oči, ledvic, živčevja, 

srca in krvnih žil.  

 

Skrb za prehrano in giban-

je sta nujna sestavna dela 

uspešnega zdravljenja 

sladkorne bolezni, saj 

ugodno vplivata na mnoge 

presnovne procese. Svetu-

je se redno prehranjevan-

je, kar predstavlja dnevno 

zaužitje 4 – 5 sestavljenih 

obrokov prilagojenih 

količin, najbolje vedno ob 

približno enakem času, 

enakomeren vnos  

ZDRAVO JEM, ZDRAVO ŽIVIM 

Brigita Avramovič Brumen,  
klinični dietetik 

TEMATSKI PRISPEVKI 



 

4 

TEMATSKI PRISPEVKI 

ogljikohidratnih živil tekom 

celotnega dne, redno 

jemanje zdravil in prilaga-

janje odmerka ter časa in-

zulina glede na velikost / 

vsebnost obroka.  

Obroki naj vsebujejo živila 

z vlakninami (graham 

kruh, ajdova kaša, 

polnozrnate testenine, 

raznolika zelenjava…), 

beljakovinska živila (junčje 

in telečje pusto meso, 

piščančje in puranje belo 

meso brez kože, bele in 

plave morske ribe, 

sladkovodne ribe, 

stročnice, jajčni beljak, 

tofu, seitan…). 

 

Uživati je bolje manj 

mastna, manj slana in 

manj sladka živila, 

uživanje sladkih pijač in 

izdelke z dodanim 

sladkorjem, naj se 

izključi z jedilnika.  

 

Omejiti je potrebno vnos 

alkoholnih pijač, saj 

uživanje alkohola lahko 

poveča tveganje za 

zapoznelo hipoglikemijo 

(zlasti, če se dodaja 

inzulin).  

Za zajtrk se priporoča zau-

žitje ovsenih, polnozrnatih 

kosmičev ali doma nareje-

nih mešanic različnih kos-

mičev s sadjem in oreščki.  

 

Malice naj sestavljajo 

posnet mlečni izdelek kot 

je npr. jogurt, skuta, grški 

jogurt, skyr ali quark, kos 

sveže zelenjave ali sadja 

in izdelek iz polnozrnatih 

žitaric.  

 

S pitjem vode, mineralne 

vode, raznolikih čajev ali 

nesladkanih kompotov 

poskrbite za zadostno 

hidracijo. Poleg 

uravnoteženega 

prehranjevanja je redna 

telesna dejavnost 

ključnega pomena za pre-

prečevanje in obvlado-

vanje sladkorne bolezni.  

 

Vadba uravnava raven 

glukoze v krvi, ohranja in 

krepi mišice, izboljša raz-

položenje, blaži vsa-

kodnevni stres, izboljša 

spanec in je hkrati tudi 

povod za izboljšanje 

kvalitete življenja. Z vsa-

kodnevnim vključevanjem 

posameznikovi starosti in 

zmožnostim prilagojenih 

športnih aktivnosti se 

zmanjšuje tudi tveganje 

za osteoporozo, bolezni 

srca in ožilja ter obvladuje 

telesno maso. Bolniki z 

SB2 si morajo med bolj 

intenzivno športno ak-

tivnostjo redno meriti 

vrednosti krvnega slad-

korja (vsakih 30 minut).  

Svetovna zdravstvena 

organizacija priporoča 

telesno dejavnost za 

odrasle, stare med 18 in 

64 let, vsaj 150 do 300 

minut  zmerno intenzivne 

telesne aktivnosti/teden, 

30 minut/dan in vaje za 

moč vsaj 2x/teden.  

 

 

Pozitivni učinki vadbe 

se izrazijo že pri ak-

tivnostih krajših od 10 

minut. 

 

Povišana telesna masa je 

tesno povezana s poviša-

nim krvnim tlakom, SB2 in 

povečano nevarnostjo za 

nastanek srčno-žilnih  

obolenj (srčni infarkt, 

možganska kap).  

 

Kadar je v krvnem obtoku 

preveč maščob, govorimo 

o presnovni bolezni – 

hiperlipidemija, če je v 

krvi povišana koncentraci-

ja holesterola, govorimo o 

hiperholesterolemiji.  

 

Holesterol je v našem 

telesu nujno potreben za 

gradnjo in rast celic, za 

proizvodnjo žolča in neka-

terih hormonov.  

https://sladkorna.si/inzulin-in-zdravila/
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Naše telo se deloma samo 

oskrbi s holesterolom, 250 

do 300 mg holesterola 

dnevno pa je v telo po-

trebno vnesti z živili kot so 

drobovina, rumenjak, mas-

lo, polnomastni siri, meso 

in mesni izdelki. Če pa se 

v telo konstantno vnaša 

preveč holesterola, se le-

ta začne kopičiti na stenah 

žil, kar postopoma lahko 

privede do zamašitve.  

 

Če se zamašijo srčne ar-

terije, nastane srčni in-

farkt, če se zamašijo žile, 

ki vodijo do možganov, pa 

nastopi možganska kap. V 

izogib takšnim zapletom 

prehranska priporočila 

navajajo, da se je po-

trebno izogibati uživanju 

cvrtih živil, mastnim 

omakam, uživati posneto 

mleko in mlečne izdelke, 

omejiti vnos rumenjakov 

na 2-3/teden, pred 

kuhanjem z živil  odstraniti 

vidno maščobo, omejiti 

vnos pekovskih izdelkov in 

pripravljene hrane, ki vse-

buje nasičene maščobe.  

 

Jesti je treba počasi, 

hrano porazdeliti na več 

manjših obrokov, upora-

bljajti začimbe in 

kvalitetna hladno 

stiskana olja kot so 

oljčno in bučno olje. 

 

Za vzdrževanje normal-

ne telesne mase je, po-

leg uravnoteženega 

prehranjevanja, že 

omenjeno zelo 

pomembna tudi redna 

telesna aktivnost.  

 

Stroge restriktivne diete 

so škodljive saj obdobje 

stradanja precej iztiri tele-

sno presnovo in običajno 

ob ponovni vzpostavitvi 

rednega prehranjevanja 

telo posledično kopiči 

zaloge v obliki maščobnih 

rezerv. Regulacija 

telesne mase oz hujšanje 

pomembno vpliva na iz-

boljšanje kroničnih 

bolezenskih stanj kot so 

SB2, hiperlipidemija in 

hiperholesterolemija.  

 

Vendarle pa je stra-

danje, kot izbor hujšan-

ja, telesu lahko precej 

nevaren zato naj bo 

poskus namernega 

izgubljanja maščobnih 

rezerv pod vodstvom 

zdravnika, ki nadzira 

tudi druge spremljajoče 

bolezenske znake.  

V Sloveniji že od leta 

2002 v t.i. referenčnih 

ambulantah družinske 

medicine tečejo preven-

tivni programi, 

zdravstvena vzgoja in  

spremljanje bolnikov s 

kroničnimi obolenji  

(astmo, KOPB, sladkorno 

boleznijo in povišanim 

krvnim pritiskom).  

 

V zdravstvenih domovih 

delujejo tudi centri za krep-

itev zdravja, ki bolnikom 

nudijo programe za spod-

bujanje gibanja, regulacijo 

telesne mase in poučujejo 

o načelih zdravega, 

uravnoteženega 

prehranjevanja. 

 

Nepravilno prehranjevanje 

in nezdrav način življenja 

pripomoreta k nastanku 

bolezni srca in ožilja, 

motenj v presnovi maščob, 

sladkorni bolezni in 

zvišanemu krvnemu tlaku.  

 

V izogib tovrstnim 

zapletom je vsekakor vred-

no dobro razmisliti o svojih 

prehranskih in življenjskih 

navadah ter poskusiti v 

svoj življenjski ritem vpeljati 

predvsem redno 

prehranjevanje po načelih 

uravnotežene, varovalne 

prehrane, se izogibati 

stresnim situacijam, 

prenehati kaditi, vključevati 

vsakodnevne zmerne 

telesne aktivnosti, se 

ustrezno hidrirati in telesu 

privoščiti tudi nujno po-

treben počitek. 

 

TEMATSKI PRISPEVKI 
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Bili smo na  upravi. Po-

slušali smo o zdravi pre-

hrani. Ga. Brigita nam je 

govorila o tem. Bilo mi je 

všeč. Nam je povedala, 

da moramo jesti večkrat 

na dan, majhne obroke. 

Ivanka 

Bili smo na predavanju, 

na upravi, na Ižanski. 

Predavanje o zdravi pre-

hrani je bilo zanimivo in 

poučno. 

Rekli so, da lahko jemo 

petkrat na dan po malo. 

Meni je bilo zanimivo. 

Branko E. 

O predavanju 
 

TEMATSKI PRISPEVKI 
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ZAPISANI CILJI V INDIVIDUALNIH 

NAČRTIH STANOVALCEV,  

VEZANI NA TELESNO ZDRAVJE  
Blažena Kovanović,  
strokovna delavka 

Nekako vzporedno z usta-

navljanjem stanovanjskih 

skupin za ljudi s težavami  

v duševnem zdravju (v de-

vetdesetih letih prejšnjega 

stoletja) se je na področju 

socialnega dela začela vpe-

ljevati tudi metoda individu-

alnega načrtovanja. V slo-

venski prostor je bila meto-

da prenesena iz Velike Bri-

tanije, kjer jo je pred tem 

začel razvijati univerzitetni 

profesor David Brandon. 

Danes lahko rečemo, da se 

različice njegove metode 

individualnega načrtovanja 

uporabljajo na različnih po-

dročjih dela z različnimi 

skupinami uporabnikov so-

cialno varstvenih storitev. 

Po nastanitvi v stanovanj-

sko skupino posameznik 

skupaj s strokovnim delav-

cem zapiše svoj individualni 

načrt, v katerem opredeli 

svoje potrebe, cilje in želje. 

S pomočjo individualnega 

načrta posameznik med 

drugim osmisli svoj namen 

bivanja v stanovanjski sku-

pini, skupaj s strokovnim 

delavcem predvidi korake, 

ki vodijo k realizaciji zastav-

ljenih ciljev in določi živ-

ljenjska področja na katerih 

potrebuje podporo s strani 

strokovnih delavcev ali dru-

gih oseb. Ključnega pome-

na je, da ima posameznik 

ves čas zagotovljen nadzor 

nad celotnim procesom na-

črtovanja in implementacijo 

zastavljenih ciljev. Individu-

alni načrti lahko služijo tudi 

kot dokumenti, na podlagi 

katerih načrtujemo social-

novarstvene in druge stori-

tve, ki bi ustrezno in učinko-

vito odgovarjale na potrebe 

posameznika ali določene 

skupine oseb.   

Za namen pisanja tega pri-

spevka sem pregledala za-

pisane cilje v individualnih 

načrtih stanovalcev iz treh 

stanovanjskih skupin Druš-

tva Novi Paradoks (zajeti 

so cilji 16-ih stanovalcev in  

6-ih stanovalk iz različnih 

starostnih skupin, z različno 

dolžino bivanja v stanovanj-

skih skupinah).  

Pri tem sem se osredotočila 

samo na potrebe stanoval-

cev, ki jih ti izražajo v pove-

zavi s svojim telesnim zdra-

vjem (seveda ob jasnem 

zavedanju dejstva, da je 

telesno zdravje le ena 

sestavina splošnega zdra-

vja in dobrega počutja po-

sameznika).  

Od skupno pregledanih 22-

ih individualnih načrtov pri 7

-ih stanovalcih ni zapisanih 

ciljev, ki bi se neposredno 

nanašali na to kategorijo. 

 Iz zapisanih ciljev ostalih 

15-ih stanovalcev pa je raz-

brati, da se zavedajo pome-

na skrbi za svoje telesno 

zdravje in da si ga želijo iz-

boljšati.  

Ob tem je opaziti: 

• zavedanje lastne od-

govornosti pri skrbi za 

svoje zdravje  

Primer cilja: »Rad bi bolje 

skrbel za svoje zdravje in 

morda malo shujšal.« 

TEMATSKI PRISPEVKI 
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•  zavedanje, da telesna 

aktivnost in ustrezna 

prehrana pomembno 

pripomoreta k zdravju 

posameznika (v večini 

primerov je cilj oprede-

ljen kot izvajanje lažje 

telovadbe ali izvajanje 

sprehodov po bližnji 

okolici stanovanjske 

skupine) 

Primer cilja:  »Skrbeti za 

svoje zdravje z bolj redni-

mi sprehodi in bolj zdra-

vim prehranjevanjem.« 

• pogosto navajanje po-

trebe po različnih 

zdravstvenih pregledih 

in storitvah (najbolj po-

gosto je omenjena po-

treba po obisku zoboz-

dravnika, nato pregledi 

pri različnih drugih spe-

cialistih medicinske 

stroke glede na zdrav-

stveno težavo posame-

znika) 

Primer cilja: »Podpisati iz-

javo o izbiri novega zo-

bozdravnika in se naročiti 

na kontrolni pregled.« 

• V predvidenih korakih 

za dosego posamezne-

ga cilja stanovalci s 

strani zaposlenih naj-

večkrat  pričakujejo 

razbremenilne pogovo-

re, spodbudo in podpo-

ro v njihovih prizadeva-

njih za dosego boljše-

ga zdravja, spremstvo 

na zdravstvene pregle-

de in pomoč pri komu-

nikaciji z medicinskim 

osebjem. 

Upoštevajoč opažanja pri 

neposrednem delu in izraže-

ne potrebe stanovalcev v 

individualnih načrtih bi bilo v 

programu stanovanjskih 

skupin vsekakor smiselno 

bolj celostno pristopiti k 

ohranjanju in izboljšanju te-

lesnega zdravja stanoval-

cev, saj je to ne nazadnje v 

tesni povezavi z dobrim du-

ševnim zdravjem posame-

znika.  

Poleg tega, da stanovalce 

izobražujemo o zdravem 

življenjskem slogu in o po-

menu uravnotežene prehra-

ne, jih je potrebno na vsako-

dnevni ravni spodbujati tudi 

k redni in raznovrstni telesni 

dejavnosti. Predvsem pa se 

mi zdi pomembno, da stano-

valce krepimo v zavedanju, 

da za lastno zdravje lahko 

največ naredijo sami in da 

konec koncev brez njih to 

sploh ne gre. 

Tudi sama metoda individu-

alnega načrtovanja ima na-

mreč svoj smisel in uporab-

nost le, če se dosledno izva-

ja - če fazi zapisa sledi tudi 

faza implementacije 

(sledenje predvidenim kora-

kom, ki vodijo k realizaciji 

posameznega cilja), kar pa 

med drugim nujno predpo- 

stavlja aktivno sodelovanje 

posameznika v procesu.  

Odgovornost za uresničitev 

svojih ciljev v prvi vrsti nosi 

posameznik sam. Vlogo za-

poslenih v programu stano-

vanjskih skupin vidim pred-

vsem v tem, da posamezni-

ka spodbujajo v njegovih pri-

zadevanjih za uresničitev 

osebnih ciljev ter da mu nu-

dijo pomoč in podporo tam, 

kjer lahko in kjer ne zmore 

sam.  

Pri tem pa ne pozabljajmo, 

da ni ljudi, ki jim samo da-

ješ, kajti od vsakega človeka 

lahko tudi kaj prejmeš. V po-

zitivnem smislu. 

  

TEMATSKI PRISPEVKI 
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
 
Sonja Kopač 

Osnovno zdravstvo Go-

renjske izvaja v okviru 

organizacijske enote 

Zdravstvenega doma 

Kranj, projekt z naslo-

vom Nadgradnja in raz-

voj preventivnih progra-

mov ter njihovo izvajanje 

v primarnem zdravstve-

nem varstvu in lokalnih 

skupnostih.  

 

Slogan projekta je: krepi-

tev zdravja - za vse. Na-

men projekta je krepitev 

javno – zdravstvene vloge 

zdravstvenih domov, im-

plementacija nadgradenj 

preventivnih pregledov za 

otroke in mladostnike, iz-

vajanje preventivnih obrav-

nav za ogrožene otroke in 

mladostnike ter izvajanje 

integrirane preventive kro-

ničnih bolezni na primarni 

ravni zdravstvenega var-

stva, vključevanje ranljivih 

oseb v preventivno zdrav-

stveno varstvo ter uvajanje 

modela skupnostnega pri-

stopa za krepitev zdravja 

in zmanjševanja neenako-

sti v zdravju v lokalni skup-

nosti.  

Projekt je sofinancirata 

Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evrop-

skega socialnega sklada. 

 
(Vir: https://www.zd-
kranj.si/?subpageid=68, 
15. 11. 2019) 
 
Otrokom, mladostnikom 
in odraslim so na voljo 
številni programi vzgoje 
za zdravje in zdravstvene 
vzgoje, ki so usmerjeni v 
ohranjanje in krepitev 
zdravja ter pridobivanje 
zdravih življenjskih na-
vad.  
 
Izvajajo jih strokovnjaki iz 
Centrov za krepitev zdra-
vja (CKZ), to so diplomi-
rane medicinske sestre, 
dietetiki, fizioterapevti, 
kineziologi in psihologi.  
 
 
Center za krepitev zdra-
vja so samostojne eno-
te v zdravstvenih do-
movih, ki jih vodijo di-
plomirane medicinske 
sestre s specialnimi 
znanji.  
 
 
Centri za krepitev zdravja 
izvajajo naslednje pro-
grame in aktivnosti:  
 

 program Priprava na 
porod in starševstvo,  

 program Vzgoja za 
zdravje za otroke in 
mladostnike v vrtcih 
in šolah,  

 aktivnosti za krepi-
tev zdravja in pre-
ventivno obravnavo 
otrok, mladostnikov 
in njihovih staršev, 

 promocijo zdravja za 
mlade v lokalnih 
skupnostih,  

 zobozdravstveno 
vzgojo za otroke in 
mladostnike,  

 Program za krepitev 
zdravja za odrasle, 

  aktivnosti za krepi-
tev zdravja in zmanj-
ševanje neenakosti 
v zdravju v lokalnih 
skupnostih.  

 
 
Ti programi se izvajajo v 
vrtcih, šolah, delovnih 
organizacijah, lokalnih 
skupnostih in zdravstve-
nih domovih. 
 
Vir: https://www.krepitev-
zdravja.si/izvajalci-
programa/center-za-
krepitev-zdravja/, 15. 11. 
2019 
 

TEMATSKI PRISPEVKI 
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DO BOLJŠEGA ZDRAVJA 
 
Sonja Kopač 

V hiši Kranj smo se na 

pobudo ene od uporab-

nic, ki je imela bariatrič-

no operacijo in mora 

skrbeti za svojo telesno, 

fizično in psihično kon-

dicijo, odločili da več 

pozornosti posvetimo 

gibanju in zdravi prehra-

ni.  

 

Sama se težje spoprime z 

vsemi potrebnimi obvez-

nostmi in skušnjavami, za-

to ji zaposleni skupaj z 

ostalimi uporabnicami sku-

šamo pomagati in hkrati 

pomagamo tudi sebi. Sko-

zi vse leto z uporabnicami 

vsak dan telovadimo.  

Telesna vadba je sestav-

ljena iz vaj za raztezanje, 

gibljivost, moč in ravnotež-

je. Vadbo si popestrimo z 

dodanimi pripomočki, kot 

so: lesene palice, žoge in 

uteži. 

 

V skupini stremimo k te-

mu ,da spremenimo svoje 

življenjske navade, pove-

zane z zdravjem.  

 

V Zdravstvenemu domu 

Kranj se med drugim izva-

ja Program za krepitev 

zdravja, namenjen  je ose-

bam starejšim od 19 let. 

Vse delavnice se izvajajo 

brezplačno. Gre za sku-

pinske delavnice in indivi-

dualna svetovanja za kre-

pitev zdravja na področjih 

zdrave prehrane, telesne 

dejavnosti za krepitev 

zdravja, zdravega hujša-

nja, krepitve duševnega 

zdravja, življenja s slad-

korno boleznijo in opušča-

nja kajenja.  

 

V delavnicah se pridobi 

strokovne informacije, 

veščine in podporo za 

dolgotrajno spremembo 

življenjskih navad, ki bo-

do vodile do boljšega 

počutja in zdravja. 

Uporabnice so se za zače-

tek udeležile testiranja te-

lesne pripravljenosti. Pre-

hodile so razdaljo dveh 

kilometrov. Rezultati testa 

hoje so pokazali pri vseh 

udeleženih uporabnicah, 

glede na njihovo starost, 

da je nivo telesne zmoglji-

vosti precej pod povpre-

čjem.  

Pri oceni telesne teže je 

bilo ugotovljeno, da so 

zmerno do veliko pretež-

ke.  

Testni rezultati so pokaza-

li, da je za vse nujno pove-

čati fizično aktivnost. Red-

na in učinkovita vadba bo 

pomagala poskrbeti za 

zdravje in izboljšanje tele-

sne kondicije. 

 

Vzpostavil se je kontakt z 

referenčnimi ambulantami 

naših uporabnic v Zdrav-

stvenemu domu Kranj, in 

sicer v Splošni ambulanti 

Šenčur in Splošni ambu-

lanti Naklo, Zdravstvene-

mu domu Jesenice in 

Zdravstvenemu domu 

Škofja Loka.  

 

Vsaka uporabnica je opra-

vila preventivni zdravstve-

ni pregled. Dogovorile so 

se o udeležbi v delavnicah 

Centra za krepitev zdra-

vja, ki se izvajajo v Zdrav-

stvenemu domu Kranj. Za 

nekatere delavnice, ki so 

časovno obsežnejše, je 

bilo potrebno pridobiti na-

potnico. Za delavnice, ki 

so časovno manj obsežne, 

napotnica ni potrebna. 

TEMATSKI PRISPEVKI 
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V okviru Centra za krepi-

tev zdravja v Zdravstvene-

mu domu Kranj so se upo-

rabnice udeležile delavni-

ce Zdrava prehrana.  

Delavnica obsega 5 obi-

skov po 90 minut. Vsaka 

uporabnica mora voditi 

svoj dnevnik prehranjeva-

nja, v katerem se beleži 

čas uživanja obrokov in 

hrane, zaužito živilo ali 

jed, količino zaužite hrane 

in mnenje glede občutka 

pri prehranjevanju, glede 

zaužite hrane.  

Sledijo še delavnice za 

Zdravo gibanje, Zdravo 

hujšanje odraslih in Slad-

korna bolezen tipa II.  

 

V dogovoru so še delavni-

ce: Tehnike sproščanja, 

Spoprijemanje s stresom, 

Podpora pri spoprijemanju 

s tesnobo in depresijo. 

Uporabnice se zavedajo, 

da se je za zdrav življenj-

ski slog potrebno potruditi. 

Uporabnice se zavedajo, 

da se je za zdrav  

življenjski slog potrebno 

potruditi. 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 

DELAVNICA:  ZDRAVA PREHRANA 

 
Sonja Kopač 
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KAKOVOSTNO  

PREŽIVLJANJE  

PROSTEGA ČASA 
 
Mateja Markovič 

Kakovostno preživljanje 
prostega časa uporabni-
kov v programu je eden 
izmed osnovnih ciljev 
programa stanovanjskih 
skupin društva Novi Pa-
radoks.  

 

V stanovanjskih skupinah 
društva poskušamo stano-
valcem ponuditi čim več 
različnih možnosti za ka-
kovostno preživljanje pro-
stega časa in tako stano-
valce motivirati k večji ak-
tivnosti in jim omogočiti 
nove pozitivne izkušnje.  

 

Aktivno preživljanje pro-
stega časa je pomembno 
z vidika aktivacije posa-
meznika,  stanovalcem pa 
pomaga pri preusmeritvi 
pozornosti od težav, ki jih 
pestijo, k sproščujočim de-
javnostim, ki jim omogoča-
jo boljše počutje, občutke 
povezanosti na ravni sku-
pine in uspeha, ko ustvari-
jo nek izdelek oz. prejmejo 
pohvalo za dober nastop. 

V okviru uresničevanja ci-
lja kakovostnega preživlja-
nja prostega časa v vseh  

petih stanovanjskih skupi-
nah potekajo različne ak-
tivnosti.  

 

Stanovalce večkrat pova-
bimo na sprehod po bližnji 
okolici, obeležujemo po-
membne dogodke/ prazni-
ke z različnimi tematskimi 
ustvarjalnimi ali pogovorni-
mi delavnicami, v okviru 
ustvarjalnih delavnic izde-
lujemo različne uporabne 
ali okrasne predmete, se 
učimo peke kruha in sla-
ščic, stanovalci skupine 
Mali Vrh pa so pod vod-
stvom prostovoljke, pripra-
vili že več krajših 
(gledaliških) predstav, v 
katerih so sami nastopali.  

 

V skupini Medvode smo 
pred praznikom velike noči 
izvedli delavnico barvanja 
pirhov. Delavnica nam je 
poleg aktivno preživetega 
dopoldneva, omogočila 
tudi pogovor o pripravah in 
preživljanju praznikov vča-
sih. Stanovalci so se raz-
govorili o tem, kako so 
praznike preživljali nekoč, 
v okviru svojih družin.  

Izmenjali smo si tudi raz-
lične navade in običaje, 
saj stanovalci prihajajo iz 
različnih okolij in krajev 
Slovenije.   

 

Novembra smo pričeli z 
ustvarjalnimi delavnica-
mi, na katerih smo sku-
paj izdelovali novoletne 
voščilnice in snežake ter 
palčke iz odpadnega bla-
ga. Nekaj voščilnic bodo 
stanovalci pred prazniki 
poslali svojcem, z ostali-
mi izdelki pa si bodo 
okrasili svoje sobe in 
skupni prostor. Dogovorili 
smo se tudi, da bomo na 
naslednjih delavnicah iz-
delali še okraske za no-
voletno jelko. Stanovalce 
je potrebno včasih zelo 
motivirati, da se udeležijo 
kakšne aktivnosti za ka-
kovostno preživljanje 
prostega časa. Vendar 
pa zaposleni vedno zno-
va ugotavljamo, da so 
stanovalci nato veseli, da 
so se odzvali našim vabi-
lom in spodbudam ter z 
veseljem pokažejo svoje 
izdelke oz. o svoji aktiv-
nosti povedo drugim.  

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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SKRB ZA ZDRAVJE  

V STANOVANJSKI SKUPINI  

MEDVODE 

 
Nataša Aničić,  
dipl.univ.socialna delavka  

Pri delu z uporabniki v 

stanovanjski skupini, 

vse bolj ugotavljam, ka-

ko pomembno je njiho-

vo zdravstveno stanje 

in ozaveščanje o skrbi 

za zdravje, ki dviguje 

kakovost njihovega bi-

vanja ter življenja na-

sploh. 

 

V ta namen sem med 
vsakdanje aktivnosti uve-

dla jutranjo telovadbo z 
gibalnimi vajami in vajami 
z motivacijskimi vrečkami. 

  

Ob tem se mi je sama po 
sebi porajala misel, kako 
pomembna je vzporedno 

tudi motivacija za aktivno-
sti in še katere druge 
možnosti bi nam lahko 
olajšale delo, hkrati pa 

uporabniku  pripomogle h 
kakovostnejšemu bivanju.  

Pri soustvarjanju in pre-
izkušanju različnih od-

tenkov le-tega ter uspe-
šnemu umeščanju v na-
še poklicno udejstvova-

nje, pa želja to posredo-
vati.  

 

Tako smo najprej sous-
tvarili delavnico, na kate-
ri smo izdelali motivacij-

ske vrečke za telovadbo 
iz bombažnih odpadnih 
krp in nogavic. Napolnili 

smo jih z različnimi na-
ravnimi materiali (riž, 
bučna semena, koruza, 

čičerika ...). 

 

Ročno izdelane vrečke 
so stanovalcem prijazne 
na otip in pogled, vsak si 
izbere svojo. Z izdelavo 

le-teh, so si stanovalci 
krepili fino motoriko in 
vzdržljivost pri delu.  

Namen jutranje telovad-

be je učenje tehnik spro-

ščanja, spodbujanje smi-

selnih aktivnosti, motiva-

cijskih tehnik, gibalnih in 

aerobnih vaj. Izvedba vaj 

spodbudi uporabnika k 

razmišljanju o pomenu 

zdravstvenega stanja, o 

odnosu do svojega tele-

sa in počutju. 

 
Po vsakdanji telovadbi 

imamo v stanovanjski 
skupini Medvode zaslu-
ženo čajanko, na kateri 

stanovalci dobijo prilož-
nost spregovoriti o sebi, 
podati povratno informa-

cijo o počutju na telovad-
bi ter bivanju v stano-
vanjski skupini. Pogosto 
se na druženju ob čaju, 

poraja kakšna zanimiva 
ideja, opazka, želja ali 
pa spomini iz otroštva. 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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Sprva je na telovadbo pri-

šla le ena stanovalka, na-

slednjič dva, danes se ak-

tivno vključuje pet in več 

stanovalcev. 

 

Možnosti za spodbude so 

zelo različne, koristne pa 

so samo tiste, ki jih upo-

rabljamo. 

 

Stanovalci imajo mož-
nost telovadbe tudi v 
športni dvorani v 
Medvodah.  

Ob sredah (praviloma vsa-
ke 14 dni) imamo za uro in 

pol na voljo tretjino športne 
dvorane. Na tej telovadbi 
se nam pridružijo tudi sta-

novalci in stanovalke iz 
skupine Koseze in Kranj. 
Najbolj je zanimivo igranje 

košarke in nogometa, sta-
novalce pa spodbujamo 
tudi k drugim igram z žogo 

in aerobnim vajam, kmalu 
pa jim bo na voljo tudi upo-
raba fitnesa.  

 

Zaposleni, ki spremljamo 
udeležence telovadbe, 

smo pozorni predvsem na 
to, da se v aktivnosti vklju-
čijo vsi, hkrati pa se zave-

damo njihovih zdravstve-
nih in fizičnih omejitev,  

 

 

ter seveda želja in spo-
sobnosti. 

 

 

Na zadnji od čajank, so 
svoje vtise napisali trije 
stanovalci: 

»Zelo sem vesela in do-
bro se počutim v društvu 
Novi Paradoks. Všeč mi 
je, ko gremo poleti na 
morje, in da imamo med 
tednom, vsako jutro telo-
vadbo. Všeč mi je, da 
imamo po telovadbi ča-
janko, skupaj spijemo to-
pel čaj in kakšno rečemo.  
 
 
Rada imam telovadbo in 
bolje se počutim, da sem 
razgibana. Telovadbo 
vodim sama, včasih kak-
šno vajo pozabim in me 
na to opozori socialna 
delavka Nataša ali To-
maž. Vaje z vrečkami so 
zabavne in zame nekaj 
novega.  
 
 
Med vikendom, ko ni so-
cialne delavke, s Toma-
žem in včasih tudi Ro-
kom, sami telovadimo.  
Imeli smo tudi predava-
nje o zdravi prehrani. Iz-
vedela sem veliko nove-
ga in zanimivega«.                                  
                                         
 
Maja Pernuš 

V hiši Medvode imamo 
nov program, telovadba, 
pod vodstvom naše soci-
alne delavke Nataše.  
 
Izvajamo uro telovadbe, 
od osme ure do devete. S 
to telovadbo se nam iz-
boljšajo psihofizične spo-
sobnosti. Po telovadbi 
imamo čajanko in pogo-
vor. Pogovarjamo se o 
trenutnem stanju posa-
meznika. Nazadnje si 
vsak posameznik pripravi 
terapijo.  
 
Program je pester in zani-
miv, zato rad telovadim in 
sem vesel,  da se lahko 
potem vsedem in v miru 
spijem čaj.«               
 
 
Tomaž Trobec 
 
 
»Včasih pridem sam na 
telovadbo, včasih pa me 
Nataša pokliče. Zdaj telo-
vadim vsak dan. Všeč mi 
je, ko si z Natašo podaja-
va vrečke, iz roke v roko. 
Čaja ne pijem, ostanem 
na čajanki, da se pogo-
varjamo o otroštvu in 
športu. Nekoč sem igral 
bejzbol.«          
 
Rok Kalamar 
 
 
 

 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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TELOVADBA NA VRTU 
 
Sonja Škrabec 

K hiši stanovanjske sku-
pine EKO kmetija Topol 
sodi tudi obsežen vrt z 
gredo, kjer je od pomla-
dnih mesecev do pozne 
jeseni pester izbor opra-
vil. 

 

»Fantje, danes so optimal-
ni pogoji, da postorimo to 
in ono stvar na vrtu! Smo 
v dobri kondiciji? Kdo se 
bo pridružil?« nagovarjajo 
zaposlene stanovalce v 
pričakovanju navdihujoče-
ga odziva.  

Pa so stanovalci podali 
izjave, na kaj pomislijo ob 
povabilu na »delovno ak-
cijo«. In seveda tudi po 
njej:   

 

M: Joj, ne že spet! Upam, 
da me ne bo bolel križ. 
Ampak bom naredil nekaj 
za lep vrt. 

 

J: Končno delo! Delo me 
veseli, ker se oddaljim od 
virtualnih svetov. Sem za-
dovoljen, da se nekaj na-
redi. Na koncu sem uspe-
šen »jack«! 

D: Treba je vstat'! Delo se 
mora naredit'! Se moram 
zmigat', kljub temu, da mi 
kdaj primanjkuje volje. 

 

U: Upam, da bo kmalu 
dež! No, bodimo pozitiv-
ni! To je dobro za nas! 
Ko je narejeno, smo pri-
jetno utrujeni. Potem pa 
uživamo v razgledu na 
naš lepi vrt.  

T: Jaz ne morem več tako 
delat', kot sem včasih. Za-
radi poškodbe kolena. Ka-
dar fantje delajo na vrtu, 
pa jaz opravim njihove za-
dolžitve v hiši. 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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SODELOVANJE NA TOPOLU 
 
Sonja Škrabec 

 

Kdaj pa kdaj naletimo 
tudi na ovire, ki jim 
nismo kos.  

 

Tako smo letos zaprosili 
za pomoč komunalno 
podjetje iz Cerknice. Nji-
hovi zaposleni so nam z 
ustreznimi stroji pokosili 
del vrta.  

 

Gasilci iz PGD Begunje 
pri Cerknici  so nam po-
pravili ostrešje na enem 
izmed objektov.  

Prav tako so si oboji vzeli čas za druženje ob kavici.  

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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LETOVANJE 2019 
 
Zbrala: Nada Marinčič 
 

APARTMAJSKO  

NASELJE      

POLYNESIA  

 

Branko E.: Na morju smo 
se slikali. Bilo je super. 
 
Jože F.: Letos sem šel po 
več letih spet v morje. 
Spotaknil sem se ob skalo 
in padel.  
 
Na pomoč sta mi priskočili 
zaposleni Natalija in 
Nada. Šli smo na 
sladoled. 
 
Terezija: Hvaležna sem, 
da mi je zaposlena Nada 
uredila frizuro.  
 
Za sorodnico sem 
napisala kartico. Plavala 
sem in telovadila. Malo 
počivala. Slana voda je 
zdrava. 
 
Tone Z.: Bilo mi je všeč, 
še posebej nogomet. Tudi 
na plaži sem bil. Dobili 
smo lepa darila 
donatorjev. 
 

Veronika: Meni je bilo 
super. Lepe nagrade. 
Hrana dobra. Plavala 
sem. Vesela sem, da 
sem prišla sem.  
 
Pohvalim Natalijo, Nado, 
vse zaposlene. Tudi 
balinanje je bilo 
zanimivo. Z Zlatkom sva 
dosegla 2. mesto. 
 
Zlatko:  Z Natalijo sva se 
borila na morju. Dvakrat 
je grmelo. 
 
Ivanka: Na balinanju sva 
bila z Jožetom N. na 
četrtem mestu. Všeč mi 
je bil nogomet, kjer sem 
tudi sodelovala in enkrat 
ubranila gol.  
 
Vožnja z vlakcem v 
Umag je vedno prijetna. 
V Umagu smo šli na kavo 
in sok. 
 
Jože N.: Hrana je bila 
okusna. Izlet v Umag z 
vlakcem mi je bil všeč.  
 
Vse je bilo v redu. 
 

Mitja: Morje je bilo toplo. 

Vreme – odlično. Upam, 

da se vidimo naslednje 

leto! 

 

Suzana: Enkratno! Vse - 
super! Toplo in prijazno: 
vlak v Umag, nogomet, 
prijateljstvo. 
 
Maja: Imeli smo se zelo 
lepo. Videla sem 
veveričke.  
 
Zelo všeč so mi bile 
ustvarjalne delavnice. 
Lepa darila donatorjev! 
Vlakec. Morski zrak. 
 
Ondina: Hrana – dobra in 
tudi vse ostalo. Hvala 
donatorjem za vsa darila. 
Da bi drugo leto spet šli 
sem! Čudovito je bilo!  
 
Hvala Paradoksu za vse! 
Zaposleni so zelo lepo 
skrbeli za nas.  
 
Vsem hvala! 
 
 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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Elvisa: Moje misli so bile 
pogosto pri moji mami, ki je 
bila v tem času v bolnišnici. 
Drugače sem se imela zelo 
lepo.  
 
Imeli smo res lepo vreme. 
Zaposlene so bile 
neskončno prijazne. So nas 
razvajale. Morje je bilo toplo. 
 
Jana: Hrana – odlična! 
Turistični vlakec v Umag – 
super! Prav tako potep po 
Umagu. 
 
 

 
Monika: Ustvarjalne 
delavnice so bile 
zanimive. Naslikala sem 
sončni zahod. Delavnica 
ribic mi je bila všeč. 
Prodajalec sladoleda 
nam je pogosto dodal še 
eno kepico zastonj. 
Občudovala sem galebe. 
So prelepi. Zdijo se mi 
romantični. 
 
Mojca: Pri nogometu 
sem se malo 
poškodovala. Ostalo mi 
je bilo všeč. 

Mihael: Hrana – odlična! 
Zelo urejena plaža, krasna 
plaža.  
 
Za spomin sem vzel dve 
steklenici morske vode. 
Spal sem dobro. 
 
 
 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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 OBISK V OBČINSKI HIŠI  
 
Natalija Nose 

Dne 3.07.2019 smo se 

odpeljali v Grosuplje, 

kjer smo na občini Gro-

suplje obiskali župana 

dr. Petra Verliča.  

Župan nas je namreč na 

zadnjem srečanju na do-

godku v Šmarju - Sap po-

vabil v prostore svoje pi-

sarne.  

 

Prisoten je bil tudi pred-

sednik KS Šmarje - Sap 

g. Janez Pintar.  

G. župan nas je ob priho-

du lepo pozdravil s sti-

skom roke in posedel v 

prostore svoje pisarne.  

Tajnica g. župana nam je 

prijazno ponudila kavo, 

piškote in sok.  

Ves čas smo imeli zanimiv 

prijeten pogovor. G. župan 

je povedal nekaj o načrtih 

občine, ki so pomembni 

za vse nas in  pripovedo-

val o svojem  delu.  

Stanovalcem je ponudil 

možnost, da za  nekaj mi-

nut »postanejo župani«  in 

se posedejo  na njegov 

stol.  

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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To sta si zaželeli dve sta-

novalki, Ivanka in Veroni-

ka. Obe sta v vlogi 

»županje« izpostavili, da 

bo v prihodnje potrebno v 

Grosuplju narediti še ba-

zen.  

 

G. Pintar se skupaj z vse-

mi krajani Šmarja - Sap 

veseli izgradnje novega 

trgovsko - poslovnega 

centra, kjer ga bomo lah-

ko tudi sami obiskali.  

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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PRIREDITEV OB SVETOVNEM  
DNEVU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 
 
Natalija Nose 
Nada Marinčič 

Ob svetovnem dnevu 
duševnega zdravja, ki ga 
obeležujemo 10. oktobra, 
smo Društvo Novi 
Paradoks v sodelovanju 
z Občino Grosuplje in KS 
Šmarje Sap pripravili 
prireditev v dvorani 
družbenega doma 
Šmarje Sap. 
 
S kratkimi nagovori so nas 
pozdravili: predsednik 
društva Novi Paradoks,  
g. Srečko Brumen,  ki se je  
zahvalil vsem, ki na 

kakršenkoli način pomaga-
jo in sodelujejo z njimi. 
 
Poudaril je, da se duševno 
zdravje rodi in ohranja v 
skupnosti. Najprej v odno-
su med člani družine, so-
sedi in v širšem socialnem 
okolju, med ljudmi, ki znajo 
medse sprejeti tudi tiste, ki 
jih je bolezen ali težka 
življenska situacija postavi-
la pred preizkušnjo. 
Predsednik KS Šmarje 
Sap, g. Janez Pintar, ki je 
spregovoril namesto odsot-

nega župana nekaj besed. 
Dan duševnega zdravja je 
tako namenjen pogloblje-
nemu premisleku o vre-
dnosti in ohranjanju dušev-
nega zdravja predvsem na 
osebni ravni.  
 
Društvo Novi Paradoks 
skrbi za ozaveščanje splo-
šne javnosti o problemih 
na področju duševnega 
zdravja v skupnosti. 
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V dejavnostih društva 

opozarjamo na obrobno 

vlogo ljudi s težavami v 

duševnem zdravju in nji-

hovih svojcih v družbi, kr-

šenju njihovih pravic in 

temeljnih svoboščin zno-

traj državnih in lokalnih 

institucij.  

Opozarjamo na izključe-

vanje oseb s težavami v 

duševnem zdravju iz dru-

žbe, na njihove odvzete 

socialne vloge, ter na nji-

hov neenakopraven polo-

žaj v primerjavi z drugimi 

državljani. 

Stanovalci in zaposleni 
Natalija in Nada, skupine 
Mali Vrh, smo s kratkim 
utrinkom iz življenja v hiši: 
»Hišni sestanek«  poželi 
bučen aplavz. 
 
Našemu vabilu so se 
odzvali številni 
nastopajoči:  
 

 
 Pevci in godci 

ljudskih pesmi 
Studenček so 
poskrbeli za živahen 
uvod v samo 
prireditev in nas  
kasneje še enkrat 
razveselili z 
nastopom; 

 
 ŽPZ društva 

upokojencev Šmarje- 
Sap s harmonikarjem 
Tonetom nas z lepo 
pesmijo vedno 
spomnita na naše 
domače, slovenske 
pesmi; 

 Glasbenici Natalija 
Trontelj in Eva 
Gabrijel iz Šmarja -
Sap sta zapeli dve 
pesmi v spremljavi s 
kitaro in violončelom; 

 Šampion ustne 
harmonike 2016 
Robert Ivačič nas je 
presenetil s svojo 
virtuoznostjo na ustni 
harmoniki;  

 

Sledili so nastopi stanovalk 
iz hiš na  
Topolu, iz Kranja, Medvod 
in Kosez:  
 Suzana se je 

predstavila s svojo 
pesmijo,  

 Vera se je v 
monokomediji javila 
na prosto delovno 
mesto,  

 Elvisa nam je v svoji 
pripovedi prikazala 
utrip življenja v hiši 
Kranj; 

 Navdušeno smo 
zaploskali Juretu in 
njegovi izvedbi pesmi 
»Kranjski Janez«. 

 
Sledila je pogostitev, ki so 
jo pripravile članice RK 
Šmarje Sap in zaposlene 
iz Društva Novi Paradoks. 
Zadržali smo se v 
prijetnem pogovoru.  
 
Za vse obiskovalce smo v 
hiši Mali Vrh pripravili 
simbolna darilca.  
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 SELITEV V KOSEZE 
 
Zbral: Branko Slapal, 
strokovni delavec 

V začetku pisanja vas vse 
lepo pozdravljam. Kar sem 
se preselila sem, v Koseze, 
na Laknerjevo 5, moram 
reči, da se dobro počutim. 
Sem zelo aktivna pri naših 
hišnih opravilih.  
Rada se sprehajam okrog 
Koseškega ribnika, saj je tu 
lepa okolica. Nekajkrat sem 
bila tudi na Vrhovcih. Imam 
eno veliko željo, da bi 
dobila svoje stanovanje, 
čeprav mi je tu, v Kosezah 
dobro.  
Pogosto se vidim s sinom in 
s hčerko. Letos sem bila 
dvakrat v mojem rojstnem 
kraju, pri moji sestri in 
ostalih domačih. Zelo rada 
kuham in rada kaj dobrega 
pojem. 
 
Refika 
 
 
Predstavitev 
stanovanjske hiše v 
Kosezah 
 
V nekaj kratkih vrsticah bi 
vam rad predstavil našo 
hišo v Kosezah, kjer živimo 
že nekaj mesecev. V 
skupini nas je trenutno 
devet stanovalcev.  
 

Naše delo je tako 
vsakdanje, kot sem ter tja 
tudi posebno: hišna 
opravila s kuharijo, pri 
kateri še posebej rad 
sodelujem in se kaj 
novega naučim. 
Nekateri hodimo tudi k 
sveti maši, pa na 
sprehode. Včasih se 
gremo posladkat v bližnjo 
slaščičarno, včasih si kar 
sami spečemo torto. 
Tako se vrstijo in 
minevajo naši dnevi.  
Da ne pozabim napisati 
še to: v naši skupnosti 
živimo skoraj tako kot 
ena družina. Pri nekaterih 
stvareh nam pomagajo 
zaposleni. Takšno 
življenje si želim še 
naprej, z zdravimi 
medčloveškimi odnosi.  
 
Z veseljem vaš prijatelj, 
Jože K. 
 

Prvi vtisi selitve v Ko-

seze 

S selitvijo smo bili zelo 

zadovoljni, s čimer smo 

se strinjali tudi na hišnem 

sestanku. 

Sedaj nimam več sosta-
novalke, ker sem se pre-
selila v pritličje. Sobica je 
majhna, toda uredila sem 
si jo po svojem okusu. Ob 
selitvi je bilo kar veliko de-
la. Pri tem sta mi pomaga-
li ga. Mateja in ga. Beba. 

Velikokrat imam željo kam 
oditi, kar skušam tu tudi 
uresničiti. Rada grem na 
sprehod v vsakem vreme-
nu, čeprav mi zdravstvene 
težave ne dopuščajo več 
toliko aktivnosti, ki jih 
organizira naše društvo.  

Pred kratkim sem bila na 
pokopališču v svojem 
rojstnem kraju Mariboru, 
in sem se še isti dan vrni-
la. Rada tudi kaj narišem. 
Konkretnega dogovora za 
Dom starejših občanov še 
nimam, do takrat upam, 
da se bom tu počutila do-
bro, in da bodo tudi drugi 
zadovoljni z menoj. Vse 
vas lepo pozdravljam, in 
mogoče se kdaj vidimo na 
kavici.   

       
Jožica 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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 NAŠ IZLET 

Obisk pri g. Tonetu je bil 
zanimiv. On je seveda 
gospod že v letih, zato je 
imel kar dosti za povedati. 
Gospoda sem spoznala na 
tem izletu. Mislila sem, da 
bo dolgčas, vendar je bilo 
ravno nasprotno.  
Nekateri so se z njim slikali. 
Med pogovorom smo pili 
čaj, kavo, nekateri kapučino. 
Vera, Jože, Jasna in jaz 
smo si nameravali ogledati 
cerkev. Ko pa smo prišli do 
nje, je bila zaprta.  

Potem smo se dobili na 
parkirišču in se odpeljali do 
hiše Primoža Trubarja na 
Rašici pri Velikih Laščah.  
Tam smo se ustavili, 
pomalicali in naročili 
sladoled. Ogledali smo si 
mlin in knjižnico. Nekateri 
so se spet slikali.   
Takoj zatem smo šli 
pogledat grad Turjak, kjer 
sta Vera in Jasna prebrali 
pesem Franceta Prešerna 
o Turjaški Rozamundi.  

 

Nato smo se odpravili proti 
Ljubljani. Nameravali smo 
si ogledati še Botanični vrt. 
Parkirali smo pri upravi in 
si ogledali posnetke 
letovanja na morju.  
Ogled Botaničnega vrta 
smo  preložili na drugo 
priložnost.   
Dan je bil sončen, tako da 
je vse potekalo v 
najlepšem redu.  
 
Jasmina 
 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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 OGLED FILMA  
»NOREC V NAŠI SOSESKI« 
 
Mateja Markovič in Maja Pajk, 
strokovni delavki 

Konec prejšnjega leta 
smo prejeli prošnjo štu-
dentk tretjega letnika 
Socialne pedagogike 
Univerze Sigmunda Fre-
uda, ki so želele v naših 
stanovanjskih skupinah 
izvesti pogovorno delav-
nico z ogledom filma z 
naslovom Norec v naši 
soseski. 

 

V Društvu smo se odločili, 
da študentkam omogoči-
mo izvedbo delavnic za 
stanovalce iz skupin Med-
vode, Koseze, Kranj in 
Topol. Seveda smo se 
najprej seznanili s tema-
mi, ki jih predstavlja film in 
o katerih so študentke že-
lele govoriti s stanovalci v 
naših skupinah. Predvsem 
smo se želeli prepričati, 
da tematika oz. diskusija 
ne bo negativno vplivala 
na počutje in dojemanje 
naših uporabnikov.  

Študentkam smo omogo-
čili izvedbo delavnice, saj 
podpiramo sodelovanje z 
izobraževalnimi institucija-
mi, ki izobražujejo stro-
kovni kader, ki bo nadalje-
val z delom na socialnem 
področju.  

Zavedamo se, da je tako 
sodelovanje pomembno 
in študentom omogoča 
izkustveno učenje, vzpo-
stavitev stika z organiza-
cijami, ki delujemo na tem 
področju in z uporabniki 
naših storitev. Delavnice v 
Medvodah so se udeležili 
stanovalci skupine Med-
vode, Koseze in Kranj. 
Najprej smo si ogledali 
film, nato pa je sledila dis-
kusija, ki so jo vodile štu-
dentke.  

Študentke so v svojem 
poročilu o obisku v No-
vem Paradoksu med dru-
gim zapisale: »Že ob pri-
hodu so nas prijazno 
sprejeli. Presenetilo nas 
je, da je bila stanovanjska 
skupina v navadni stano-
vanjski hiši, ki ni izstopala 
od okolice.  

To se nam zdi zelo dobro 
s perspektive vključeva-
nja v lokalno skupnost. 
Tudi notranjost hiše je bi-
la zelo domača in prijet-
na, kar je pozitivno vpliva-
lo na naše dobro počutje 
in občutek sprejetosti. 

Že ob prihodu so nas upo-
rabniki nagovorili in stopa-
li v stik z nami, kar nam je 
olajšalo začetek in smo 
lažje »prebile led«. Že na 
začetku so kazali zanima-
nje za to, kaj smo pripravi-
le, kar se je poznalo tudi 
pri zbranosti in koncentra-
ciji med gledanjem.«  

Po tem se je začela disku-
sija, pri kateri so zelo so-
delovali in niso potrebova-
li veliko spodbud. Zelo se 
nas je dotaknila zgodba 
uporabnice, ki je že od 12. 
leta vključena v različne 
oblike institucionalne po-
moči in je deležna medi-
kalne terapije.  

Med pogovorom se je iz-
postavila problematika 
stigmatiziranosti duševnih 
bolnikov. Uporabniki so 
povedali, da jih njihovo 
domače okolje ne spreje-
ma oz. se od njih oddalju-
je.  

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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Krog družine je v večini 
nerazumevajoč (z izjemo 
staršev). Nekdo se je zau-
pal, da se njegova sestra 
vede zelo zaščitniško in 
ga dojema kot otroka, zato 
ga velikokrat omejuje pri 
delu.  

 

Izjema je bila samo ena 
uporabnica, ki je dejala, 
da se okolica do nje ne 
vede nič drugače, ker ne 
vedo, da ima težave v du-
ševnem zdravju. Sama je 
izpostavila, da je to zaradi 
tega, ker se duševna bole-
zen (pri njej osebno) ne 
vidi navzven. 

 

Študentke so v svojem po-
ročilu napisale, da so iz te 
izkušnje veliko pridobile in 
se veliko naučile. Najbolj 
dragocena izkušnja je bila 
možnost spoznati per-
spektivo ljudi s težavami v 
duševnem zdravju in z nji-
mi navezati neposreden 
stik. 

 

Dne 25.01.2019 smo izve-
dli delavnico še v prostorih 
Eko kmetije Topol. Ogle-
dali smo si film, ki prikazu-
je resnične zgodbe iz živ-
ljenjskega sveta uporabni-
kov psihiatričnih storitev v 
Angliji, Italiji in Franciji, 
predvsem primere dobrih 
praks in organizacijo psi-
hosocialne pomoči na po-
dročju težav v duševnem 
zdravju v smislu  deinstitu-
cionalizacije.  Stanovalci 
so brez težav sledili celot-
nemu filmu, ki je trajal 

eno uro. Sledil je krajši 
odmor, med katerim smo 
dekletoma razkazali okoli-
co naše hiše. Nato smo 
izvedli diskusijo. Eden od 
stanovalcev je zelo na-
tančno opisoval svoje ob-
čutke in videnja, pred-
vsem svoje pretekle iz-
kušnje s psihiatričnimi 
ustanovami. On jih je na-
mreč od vseh videl v naj-
lepši luči, kot takratno 
»rešilno bilko« za njegove 
težave. Vseeno pa se je 
spomnil tudi na mračne 
trenutke, ko so jih s ključi 
zaklepali v zaprtem od-
delku.  

 

Dva stanovalca sta bila 
do psihiatričnih ustanov 
nekoliko bolj kritična. Ob 
vprašanjih študentk, ali se 
jim zdi prikazano v  filmu 
dobra praksa, ter kaj 
mislijo o možnosti, da bi 
ljudje s težavami v dušev-
nem zdravju ostali doma 
in bi jih obiskovali psihiatri 
in drugi strokovnjaki, ki bi 
jim pomoč nudili kar na 
domu, so bili  navdušeni. 
Ugotavljali smo tudi skup-
ne točke dobre prakse v 
tujini z njihovim bivanjem 
v stanovanjski skupini.  
Stanovalci so povedali, 
da se v stanovanjski sku-
pini počutijo odlično, da 
se je njihova pogostost 
hospitalizacij zelo zmanj-
šala.  Na obeh delavnicah 
sva bili prisotni tudi stro-
kovni delavki in sva štu-
dentkam nudili suport pri 
vodenju oz. usmerjanju 
pogovora.  

 

 

Izvedba delavnice  je stano-
valcem omogočila kvalitetno 
preživljanje  prostega časa, 
stanovalci so z ogledom fil-
ma pridobili informacije in 
vpogled v to, kako je organi-
zirana pomoč osebam s 
težavami v duševnem zdra-
vju v nekaterih sosednjih 
državah.  

 

V diskusiji, ki je sledila ogle-
du filma, pa so imeli prilož-
nosti podeliti tudi svoja raz-
mišljanja o predstavljeni te-
mi  in povedati o svojih iz-
kušnjah, ki jih imajo tako s 
hospitalno obravnavo, kot 
tudi z pomočjo, ki je na voljo 
v skupnosti.  

 

Glede na pozitivne odzive 
udeležencev obeh delavnic 
smo tudi v skupini Mali Vrh 
povabili stanovalce k ogledu 
filma, nato pa je strokovna 
delavka vodila diskusijo na 
ogled filma. Tudi stanovalci 
skupine Mali Vrh so film 
sprejeli zelo pozitivno in se 
aktivno vključili v pogovor, 
ki je sledil. 

UTRINKI STANOVANJSKIH SKUPIN 
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MISEL V POEZIJI IN PROZI        

POHVALILA BI DRUŠTVO 

Suzana 

»Pohvalila bi društvo Novi 
Paradoks. Društvo deluje 
na tak način, da pomaga 
ljudem z različnimi dušev-
nimi motnjami v prid du-
ševnega zdravja.  

 

Še dobro, da take socialno 
varstvene ustanove obsta-
jajo, da pomagajo ljudem, 
takrat, ko se človek izgubi 
in ne zdrži več v domačem 
okolju.  

 

Zato pa imamo take ljudi z 
izobrazbo, kot so socialni 
delavci in psihiatri, da nam 
pomagajo. 

 

V društvu je več stano-
vanjskih skupin. Jaz spa-
dam v hišo Medvode. Pred 
kratkim, smo dobili po dol-
gem času novo socialno 
delavko.  

 

Z njo občasno pride tudi 
kužika Lola, Shih-tzu, ki 
nas ima rada in psihotera-
pevtsko vpliva na nas, da 
smo boljšega zdravja in 
boljše volje.  

 
V hiši Medvode nas učijo socialne veščine in nas pripravljajo za čim bolj samostojno 
življenje.  V hiši sem se naučila kuhati, ob petkih skupaj pečemo pecivo, da lepše za-
ključimo teden, ko smo čez vikend sami, brez zaposlenih.« 
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  MOJE ŽIVLJENJE JE POTOVANJE 

 Elvisa 
Moje ime je Elvisa in 

sem že peto leto stano-

valka v stanovanjski 

skupini Kranj, Društva 

Novi Paradoks. Imam 

težave v duševnem 

zdravju.  

 

V stanovanjsko skupino 

sem prišla iz Socialno 

varstvenega zavoda Hra-

stovec, da bi bila bližje 

mojim staršem, ki živijo 

na Jesenicah.  

 

Starši in obe moji sestri 

dolgo časa niso razumeli 

moje bolezni in je niso 

sprejemali. Tudi sama 

sem se stežka sprijaznila 

s svojo boleznijo, saj sem 

bila mnenja, da z menoj 

ni nič narobe. Le svet in 

okolica okoli mene je dru-

gačna in me ne razume.  

 

Zavedam se, da potrebu-

jem pomoč in podporo, da 

se ponovno postavim na 

noge, postanem samo-

stojna in da prebrodim 

vse težave, ki me še ča-

kajo. 

 

Z namestitvijo v stano-

vanjsko skupino Kranj se  

je v skladu z mojimi želja-

mi cilji naredil individualni 

načrt podpore, v katerem 

so določeni cilji, ki jih ob  

pomoči zaposlenih v sku-

pini poskušam uresničiti. 

Končala sem višješolski 

študijski program za 

računovodkinjo na Višji 

strokovni šoli za gostin-

stvo in turizem na Bledu. 

Zaradi narave svoje bole-

zni se nisem uspela za-

posliti. Priznana mi je I. 

kategorija invalidnosti za-

radi posledic bolezni.  

 

Zaradi prekomerne tele-

sne teže in nizke samo-

podobe sem se po po-

svetu s mojo psihiatrinjo 

in osebnim zdravnikom 

odločila za bariatrično 

operacijo. Sama priprava 

na operacijo je potekala 

skoraj dve leti. Okrevanje 

po operaciji je trajalo leto 

dni.  

 

Sedaj sem zadovoljna s 

svojo samopodobo, in 

sem bolj samozavestna. 

Zaposleni v skupini mi 

nudijo spremstvo na 

splošne in specialistične  

zdravstvene preglede, ter 

pomoč pri razumevanju 

in urejanju uradnih za-

dev. Dneve v stanovanj-

ski skupini preživim dokaj 

pestro. Dnevna opravila 

se porazdelijo med vse 

stanovalke. Urejamo 

okolico hiše in vrtnarimo.  

V začetku junija je naše 

društvo organiziralo pik-

nik, kjer so se vsi zaposle-

ni lepo potrudili, da smo 

preživeli lep dan v naravi 

ob dobri hrani in prijetnem 

druženju. V začetku sep-

tembra smo bili na letova-

nju na morju. Dnevi so bili 

razgibani in pestri. Vsak 

dan smo se kopali v mor-

ju. Imeli smo kreativne de-

lavnice. S sostanovalci 

smo se pomerili v nogo-

metu in balinanju. Pretekli 

teden sem se udeležila in 

sodelovala na nogomet-

nem turnirju uporabnikov 

sorodnih organizacij. 

 

Ob podpornem okolju v 

stanovanjski skupini se 

počutim dobro. Odnosi z 

družino so se uredili. Koli-

kor je v moji moči ohra-

njam stike s starši in obe-

ma sestrama, ki imata 

svoji družini. Lahko re-

čem, da sedaj cenim, da 

se z družino dobro razu-

mem. 

Dobivam ogromno podpo-

re s strani mojih sostano-

valk, predsednika našega 

društva g. Srečka Brumna 

in zaposlene  Sonje Ko-

pač. Danes lahko rečem, 

da je moje življenje popo-

tovanje, s katerim sem 

zadovoljna.   
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Pot k srcu 
 
Ena sama misel, 
misel od miselnosti, 
se prikradeš v moje srce,  
deneš vanj svoje IME. 
 
Podava si roke in 
stopiva na pot Čarobnega 
sonca. 
 
Čas prinese nov veter, 
in duša najde PRAVLJICO, 
nekih dejstev in besed. 
 
Zaključek vseh ZMOT, 
nekih vonjev duš, SENC, 
STRTIH src.    

  

Suzana Laibacher                                

Sonce. 

Rumeno, vroče  

se skriva, 

žari iz oblakov. 

Odsev se vidi v morju. 

 

Monika Žefran 
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Ptič 

 
Leteči, svetleči. 

Leti, se oglaša,  

se premika. 

Na drevesu se ustavi 

in potem odleti. 

 
Monika Žefran 

Besede 

 

Besede 

imajo bodice 

in nože 

in meče … 

 

Besede 

se smehljajo, 

božajo, 

tolažijo … 

 

Besede morijo. 

Besede oživljajo. 

Besede delajo čudeže. 

Besede so 

laž in resnica obenem. 

 

Reci mi  

pravo besedo! 

 

Vera 

Mir 

 

Mir v duši in srcu. 

Mirni, sveti, tišina. 

 

Ko mir najde svoje mesto, 

mirno pride v svet. 

 

 

Monika Žefran 
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Jutro je tiho. Niti po cesti 
ne drvijo in ne hrumijo. A 
ja, saj je praznik! Ni pa 
praznik za ptičke. 
Nenavaden grm pri 
sosedi vneto obletavajo 
vrabčki. Kaj neki je tako 
privlačnega? Pa ne da je 
grm posipala z 
drobtinicami ali delčki 
orehov!? Pravi zbor 
delovnih ljudi. Pardon, 
vrabčkov! Bog ve iz 
katerega TOZD-a so.  

Verjetno morajo izvoliti 

novega predsednika, saj 

sem zadnjič opazila, 

kako ga je ulovil 

potepuški maček. 

Gotovo ga je tudi 
pojedel! Joj, joj! Ampak 
takšna je pač mačja 
narava, to imajo v genih.  
 
Zakaj nimamo še mi v 
genih dobrovoljnosti, 
delavnosti, obzirnosti, 
sočutja in kar je še takih 
lepih krščanskih 
lastnosti?  
 
Oj, ta genetika!  
Ob tej besedi se pogosto 
spomnim pokojnega 
prijatelja, ki se je 
nenehno spraševal, če je 
bolj podoben očetu ali 
mami, po videzu in po  
značaju; pa če je njegov 
brat po značaju bolj  
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podoben materi, kot on 
sam. In katere bolezni 
imajo v genih, tako po 
očetovi kot po materini 
strani.  
 
Menil je, da bo on sam 
gotovo umrl od raka, saj 
ga je imelo kup 
sorodnikov … 
 
Moje misli zmotijo 
nenavadni zvoki, kot bi 
nekdo metal frnikole. Pa 
saj ni nobenega otroka v 
bližini!  
 
Tam, od koder prihajajo 
zvoki, opazim vrano: 
nekaj pobere na cesti, 
poleti s tistim v kljunu dva 
do tri metre visoko, in 
spusti na cesto. Spusti ali 
vrže?  
 
Šele pri njenem četrtem 
poskusu se mi posveti, 
saj kava še ni delovala, 
da meče nekaj z višine, 
da bi se razbilo.  
 
Gotovo je kaj užitnega. 
Je lešnik, želod ali oreh? 
Končno je nehala metati. 
Sklonila je glavo in 
pojedla priboljšek.  
 
Nisem vedela, da so 
vrane tako vztrajne in 
pametne! Ko bi še mi 
imeli večkrat takšno 
vztrajnost in pamet!       
 
Vera 

 HUDOMUŠNI POGLEDI  
 IZ TERASE 

Jutranje tihožitje: pijem 
kavico, zraven tabletke 
in cigaretke, najmanj 
dve, če ne tri. Na mizi je 
pravo tihožitje. Tri 
prazne skodelice od 
kave, pardon, ena je od 
čaja.  

Od onih s kavno usedlino 
je najbrž ena od sinoči, 
saj je gošča že pošteno 
otrdela. Revež tisti, ki jo 
bo moral pomivati! Polni 
pepelniki!  A za moj pepel 
in ogorek, oziroma 
ogorke, bo že še prostor. 
Potem bom vsaj enega 
spraznila. Če ne bo prišlo 
kaj vmes!  
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 RAZMIŠLJANJE O DUŠI 

Potovanje duše. Le kaj je to?  

To je potovanje skozi vrata stvarstva,  

kjer duša išče smisel življenja, ki naj bi ga v tem življenju našla.  

Hkrati pa se sprašujem, če je duša svetloba ali le praznina,  

ki bije v naši notranjosti. 

 
Potovanje od rojstva do 
smrti je lahko kratko ali 
dolgo in ga obarvamo z 
lepimi trenutki, na žalost 
pa tudi z ovirami. Vendar 
nas ravno te okrepijo na 
našem potovanju.  
 
Duša se na ta način 
preobrazi v svetlobo, ki se 
kaže na fizični ravni skozi 
auro. Zdaj se obrnem v 
notranjost in čutim, kako se 
duša, kot majhen otrok, želi 
življenja. Le to jo lahko 
obogati z izkušnjami, da 
lahko ponosno potuje skozi 
obstajanje. Duša na 
svojem potovanju vedno 
znova in  znova nestrpno 

 
in živahno čaka, da 
razpre svoja krila, da čim 
višje poleti. Vendar pa 
mora biti pozorna, da ne 
poleti previsoko, saj je 
padec lahko boleč.  
 
Pripravljena je na nove 
stvari, ki jo bodo na poti 
življenja preobrazile v 
vedno bolj sijoče in 
prečiščeno bitje.  
 
Duša je lahko na 
potovanju zadovoljna le, 
če je vodena z ljubeznijo. 
Le ljubezen jo 
povzdiguje.  

 

Mora biti pozorna, da 

prepozna ali gre za 

dejanja ljubezni ali za 

namišljene želje.  

Narediti mora kar dolgo 

pot, ko prvič zajokamo v 

svet, pa vse do smrti.  

In po smrti duša potuje v 

novo življenje. 

 

Jasna 
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MOJI NAVIHANI SOSEDJE  
 
Suzana Oblak, prostovoljka 

MISEL V POEZIJI IN PROZI 

Imamo šest fantov, ki 
so zelo prijazni in 
družabni.  Ko kaj ne 
zmorem postoriti 
sama, mi z veseljem 
priskočijo na pomoč, 
ter pomagajo. Ob pro-
stem času se veliko 
družimo in igramo raz-
ne družabne igre.  
 
Skuhajo mi dobro ka-
vo, katero ob druženju 
skupaj popijemo. So 

zelo nemoteči fantje.  
V njihovi družbi se 
počutim zelo dobro, 
tako da lahko rečem, 
da so zelo popestrili 
naš Topol, odkar so tu.  
 

Zaposleni so z njimi in 
z nami zelo prijazni. 
Ne predstavljam si več 
življenja brez njih!  

 

 

Upam, da se bomo še 
naprej tako družili in 
se dobro razumeli.  

 

Res jih imam zelo 
rada!  
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UTRINKI V SLIKI 

 
PRILOŽNOSTI je glasilo  
Društva Novi Paradoks 
Naklada: 500 izvodov 
 
Izdajatelj: Društvo Novi Paradoks 
 
Glavni in odgovorni urednik:  
Srečko Brumen, mag. 
 
 

 
Uredniški odbor: Srečko Brumen, mag.,  
Mateja Markovič, strokovna delavka 
 
Oblikovanje: Nada Marinčič 
 
Lektoriranje: Fani Medved 
 
Fotografije: arhiv Društva Novi Paradoks 
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