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Dom ni samo hiša, 

dom smo ljudje. 
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UVODNO RAZMIŠLJANJE 

 

 

Naša največja slabost je v tem,  

da odnehamo. 

Najbolj zanesljiv način, da dosežemo uspeh je vselej ta,  

da poskusimo še enkrat. 

 

Thomas Edison 

 

 

 

Na Bokalcah nikoli ne odnehamo. Zato je pred nami nova številka bokalškega 

glasila Pod klobukom z novimi zanimivimi vsebinami in prispevki naših 

stanovalcev. V Domu smo pogumno vstopili v 62. leto delovanja… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od izdaje zadnjega glasila se je veliko 

dogajalo in tudi zgodilo. Srčno osebje je 

sledilo poslanstvu, viziji in sloganu 

Doma ter v skladu z njegovimi vredno-

tami odlično skrbelo za 378 stanovalcev, 

katerim smo poleg kvalitetne oskrbe in 

zdravstvene nege ter osnovne zdrav-

stvene dejavnosti ponudili tudi vrsto 

najrazličnejših prireditev, delavnic, pik-

nikov, krajših izletov, razstav, udeležbe 

na gibalnih in pogovornih skupinah…  Še 

vedno smo bili vztrajni in pozitivno 

naravnani do prihajajočih izzivov. Nismo 

odnehali, zato smo nadaljevali z uvaja-

njem integrirane paliativne oskrbe, pri-

čeli z izvajanjem terapije za živali, 

ustanovili skupino za samopomoč za 
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svojce oseb z demenco, vzpostavili dve 

senzorni sobi za stanovalce z demenco, 

pričeli z izvajanjem dnevnega varstva, 

povečali udeleženost stanovalcev v raz-

ličnih organiziranih aktivnostih, omo-

gočili Župniji Vič postavitev svetega ol-

tarja v dvorani ter vzpostavitev kapelice 

ob recepciji, ohranili število stalnih 

prostovoljcev iz preteklega leta, pričeli s 

samoocenjevanjem v okviru sistema ka-

kovosti E-qalin, pričeli z aktivnostmi 

Promocije zdravja za zaposlene, zaposlili 

osebe preko javnih del, pridobili cer-

tifikat Družini prijazno podjetje in 

implementirali vse izbrane ukrepe, 

vzpostavili nove oblike informiranja 

stanovalcev, svojcev in zaposlenih, po-

skrbeli za označitev skupnih prostorov 

in namestitev usmerjevalnega sistema v 

skladu s celostno grafično podobo Doma. 

Še bi lahko naštevala… 

Na področju investicijskega vzdrževanja 

smo zelo ponosni na nove prostore za 

namen dnevnega varstva in medgene-

racijskega povezovanja, delno posodo-

bitev klicnega sistema, obnovo ograj na 

vseh terasah stare hiše, zamenjavo 

dotrajanega pohištva v sobah na neka-

terih negovalnih oddelkih, delno ob-

novitev inštalacij za TV signal, delno 

ločitev nove hiše na požarne sektorje. 

Veliko energije smo posvečali tudi po-

sodobitvi informacijskega sistema. Za-

radi boljšega obvladovanja stroškov 

energije smo na podlagi energetskega 

pregleda pristopili k natančni analizi 

delovanja pralnice z načrtom zmanjše-

vanja količine opranega perila, optimi-

zirali sistemsko regulacijo ogrevanja, 

delno ukinili parni sistem.  

Zaposleni smo skupaj s stanovalci po-

novno poskrbeli za ureditev okolice 

doma z dvema čistilnima akcijama in na 

novo z zasaditvijo lončnic in drugih 

cvetlic, zaradi česar naš Dom ohranja 

podobo doma. Odstranili smo tudi precej 

dreves, ki jih je poškodoval žled. 

V okviru izobraževanja smo na podlagi 

želja iz anket zaposlenih in kot izrečeno 

priznanje za dobro delo za bolničarke-

negovalke in strežnice ter receptorje in 

servirke organizirali enodnevno delav-

nico na temo komunikacije in med-

osebnih odnosov ter poskrbeli, da so bili 

strokovni delavci in sodelavci tudi v tem 

letu deležni vključitve v supervizijski 

proces pod vodenjem izkušene super-

vizorke z licenco. Z zunanjim izvajalcem 

smo izvedli šestdnevno delavnico na-

ravnanosti na stanovalce in procese, ki je 

del vpeljave sistema kakovosti E-Qalin. 

Pa vendar smo kljub stari stavbi in 

večjemu številu triposteljnih sob najbolj 

ponosni na to, da smo v okolju prepo-

znani kot Dom z odličnimi storitvami 

oskrbe in zdravstvene nege ter reha-

bilitacije, o čemer pričajo tudi pozitivne 

povratne informacije stanovalcev in 

njihovih svojcev, saj so našemu delu v 
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individualnih anketah izrekli 103 po-

hvale. Izrečene pohvale nam dajejo 

zagon za nadaljnje delo in uresničevanje 

našega poslanstva in vizije. 

Pred seboj imamo še veliko izzivov tako 

na področju strateških odločitev kot 

dnevnega usklajevanja delovnih pro-

cesov in vpeljevanja novih vsebin v delo 

s stanovalci. O tem bomo še pisali v 

naslednjih številkah glasila Pod klo-

bukom… 

Verjamem, da boste z veseljem in 

ponosom vzeli v roko novo številko 

našega glasila. Želim vam prijetno bra-

nje, ustvarjalcem glasila pa izrekam 

priznanje za odlično pripravljeno glasilo. 

 

 

mag. Melita Zorec 

direktorica 

 

 

 

UTRINEK IZ MOJEGA ŽIVLJENJA 
 

Mladost me je zapustila, 

v starost in bolečino se spremenila. 

Kosti moje vztrajno je rahljala, 

zato z zlomljeno ramo sem na pločniku obležala. 

 

Življenje v trenutku je spremenila, 

zato sem svoje stanovanje zapustila in se v Dom Bokalce preselila. 

Osamljenost pa je le minila, 

ker sem si dobro družbo dobila. 

 

Spomladi bo moj vrtiček ozelenel. 

Kos, ki me je že poznal, bo svojo pesem pel. 

Moj vnuk bo vrtiček obdeloval, 

zelenjavo in rože sadil in se mojega obiska veselil. 

 

Gabrijela Knez Zupančič  

stanovalka 



 

7 

 

VRTNARKA 

 
Po poklicu sem vrtnarka. Zaposlena sem bila v vrtnariji pod Rožnikom. Od 

majhnega sem imela veselje za rože, zato sem si izbrala ta poklic. Če si sam 

izbereš poklic in delaš s srcem, ti ni težko delati tudi če je fizično naporno delo. 

Bil je fizično zelo zahteven poklic, vodo smo morali nositi iz ribnika.  

Tudi doma sem imela vrt in posajene 

dišavnice. Nabirala sem tudi zelišča in 

naredila različne čaje, sirupe, tinkture (iz 

žganja). Primer: za zdravljenje opeklin 

so zelo dobri šentjanževi cvetovi v 

olivnem olju.  

Še zdaj imam zelo rada zelišča. Imam 

tudi vrtnarske knjige. Že tri leta pa sem 

naročena na revijo »Narava zdravi«. V tej 

reviji je veliko koristnih nasvetov, kako 

zdraviti z zelišči, kako si lahko človek 

sam naredi kaj koristnega iz rastlin. Te 

nasvete včasih pripovedujem tudi osta-

lim stanovalkam. 

 

Stanovalka S. 

 

VARUŠKA 

 
Najprej sem bila zaposlena v slaščičarni, potem sem deset let delala v tiskarni. 

Ko pa je moja mami zbolela in ni uspela več čuvati mojih otrok, sem službo 

pustila in skrbela za oba otroka in za mojo mami. Kasneje sem bila varuška tudi 

za tuje otroke. Mož je bil zaposlen v tiskarni. V varstvu sem imela največ 5 
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otrok istočasno. Mož je enkrat preštel vse otoke, ki so bili kdaj pri meni v 

varstvu in je prišel do številke 29.   

Starši so svoje otroke pripeljali okrog 

5.30, nato sem jih previla, jih polegla v 

zakonsko posteljo in se poleg njih ulegla 

tudi jaz. Ob 9h sem pripravila zajtrk: 

čokolino, jajčka, sadje. Za kosilo sem po 

navadi naredila enolončnico. Otroci so 

sedeli na tleh, na preprogi ali v stajici. 

Imela sem pleten koš, v katerem so bile 

različne plišaste igrače. Tudi jaz sem se 

večkrat usedla na tla in se igrala z otroki. 

Vse igrače in dekce sem vsak petek 

oprala, da je bilo za naslednji teden vse 

sveže.  

Včasih, ko je bil tudi mož doma, sva 

otroke peljala na sprehod. Tudi na 

balkonu so bili otroci samo, če je bil mož 

doma. Moža so imeli otroci zelo radi, saj 

jih je večkrat kot jaz pocrkljal in se z 

njimi igral. 

Otroke sem imela zelo rada. To je bil moj 

najlepši poklic. Otroci vse vidijo - enkrat 

sva z možem pripravila puding in ga vlila 

v plastične lončke, da bi bil videti kot 

tisti iz trgovine. Pa je rekel en fantek: 

»Ta puding pa ni iz trgovine, ker nima 

pokrovčka.« 

Mamice so želele, da otroke naučim lulat 

na kahlico. Ko so imeli mokre hlačke, 

sem jih vzpodbujala z besedami, da če bi 

šli lulat na kahlico, pa ne bi bili mokri. To 

so si zapomnili in počasi začeli lulat na 

kahlico ali straniščno školjko. 

Spomnim se še nekaj imen teh otrok: 

Ana, Dominik, Blaž, Martin… Čuvala sem 

tudi Brigito Bukovec. Z nekaterimi 

imamo še vedno stike. Eden od fantov 

(sedaj ima 31 let) me pride tudi v Dom 

obiskat. Pravi mi teta, čeprav sem bila 

samo njegova varuška. 

 

Slavka Markovič  

stanovalka 
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POMLADANSKI SPREHOD 
 
Ob prebiranju knjige zanimive 

vsebine, me je zmotil sončni žarek, 

ki je posijal skozi okno, naravnost na 

moje branje. Razumela sem ga, kliče 

me ven na vsakdanji sprehod, da 

občudujem prebujajočo naravo. Po-

mlad je tu! Zunaj je že prijetno toplo. 

Korakam okrog Doma in uživam ob 

pogledu na rožice: trobentice, mače-

he, vijolice… Trava je že lepo 

ozelenela. Drevesa so vsa v belem 

cvetju, kot nevesta. Tudi grmički for-

zicije so v polnem rumenem raz-

cvetu.  

Ob potki zagledam klopco in na njej spe-

čo mucko, ki se greje na toplem soncu. 

Prisedem. Ko me začuti se stisne k meni 

in me pogleda, ker želi mojo pozornost. 

Dobim prijeten občutek, kako se je raz-

veselila moje družbe. Božam jo in uži-

vam v mehkobi njenega kožuščka. Potem 

se zvije v klopčič, zaprede in zaspi.   

Mene pa odnesejo misli… ob pogledu na 

staro stavbo Doma, od koder imam manj 

prijetne spomine… Rešilni avto me je 

pripeljal sem iz travmatološkega od-

delka Kliničnega centra. Ni bilo lahko. 

Začetek zdravljenja je bil boleč. Poleg 

bolečin, so me dan za dnem obhajale 

misli na dom, ki sem ga morala tako na 

hitro zapustiti. Zato so bile solze moje 

redne spremljevalke. Vendar sem imela 

še upanje, da bom dočakala ozdravitev. 

Res je prišel srečen dan, ko sem okrevala 

in dobila svojo sobo v novem delu 

stavbe. Zame se je začelo resnično novo 

življenje. Tukaj sem doživela prijetna 

presenečenja. Fizioterapija, delovna te-

rapija in dobra nega so mi pomagali, da 

sem se fizično in psihično rehabilitirala. 

Dobila sem občutek, da bom tu zado-

voljna in srečna. 

Iz mojega razmišljanja me »predrami« 

ura - čas je za večerjo. Zapustim klopco 

in spečo mucko ter odidem v mojo sobo, 

kjer imam občutek, da je tu moj dom, 

tukaj, v Domu starejših na Bokalcih. 
 

Gabrijela Knez Zupančič 

 stanovalka 
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»MATICEV KROMPIR« 
 
V okviru delovne terapije poteka tudi ustvarjalna skupina, kjer se stanovalke 

dobivamo trikrat na teden. Vsaka ima svoje »delo«. Na tej skupini nastanejo 

voščilnice za rojstne dneve, raznovrstne slike iz papirnatih kroglic, pleteni medvedki 

in zajčki, pajacki iz blaga in podobne umetnine. Občasno pa se članice te skupine 

prelevimo v kuharice. Nadenemo si rumene predpasnike, zavihamo rokave in čez čas 

lepo zadiši…  

Krompir, paprika, čebula, 

korenje… Jaz sem olupila 

in narezala krompir. Osta-

le gospe so rezale čebulo, 

papriko, korenje… Vse 

skupaj smo dale v dva 

pekača (električno ponev). 

Mirjam je dodala sol in 

večkrat premešala, da se 

ne bi prismodilo. Na kon-

cu smo pa še pojedle. Bilo 

je zelo okusno!  

 

Marija Podgoršek  

stanovalka 
 

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA 
 
Prostovoljci podjetja Lek nas že vrsto let obiskujejo. Aprila so naše stanovalce v 

okviru Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo odpeljali v ljubljanski živalski 

vrt. Zbrali smo nekaj vtisov.  

»V živalskem vrtu imajo slone, leva, koze, medvede… Videla sem tudi opice, Ptic pa 

nisem videla. Najbolj so mi bili všeč morski levi, ti so bili res najboljši! Ali veste kako 

visoko skočijo, da ujamejo ribo. Pa koliko rib so pojedli! Božala sem zajčka, bil je tako 
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mehak. Okrog vratu so mi dali kačo. Velike kače mi niso všeč, ta pa je bil lepa, zelena. 

Pobožala sem tudi grlico. Po ogledu smo šli na kavo. Zelo mi je bilo všeč, ker je bila z 

nami moja bivša sodelavka, saj sem tudi sama delala v Leku. To je bil moj prvi obisk 

živalskega vrta. Ogled mi je bil zelo všeč in z veseljem bi ga ponovila.« 

Rezka Kavčič  

stanovalka 

 

»Odšli smo po zajtrku, s posebnim avtobusom. Vsak je imel svojega spremljevalca. Tam 

smo se najprej razdelili v dve manjši skupini. Mi smo si šli najprej pogledat kamelo. 

Zjutraj so nekatere živali še spale, zato jih nismo videli. Videli pa smo slone, opice, zebre, 

medvede… Ob 11h je bila posebna predstava z morskim levom. Neverjeten je bil! Imel je 

posebne tačke – skakal je in tulil. Uslužbenec živalskega vrta ga je hranil. Zanimivo, 

kako žival vse posluša in razume navodila. Zato mi je ta žival najbolj ostala v spominu. 

Videli smo tudi kačo, ampak meni so kače zoprne, jih ne maram. Zato se je nisem hotela 

niti dotakniti. Nekatere gospe so si kačo dale celo okrog vratu in se z njo slikale. Prijela 

in božala pa sem zajčka in 

goloba. Te živali so mi bolj 

domače in se jih ne bojim. 

Zajček je bil zelo mehak, 

golob pa me je s kljunčkom 

po roki. 

Po ogledu smo si privoščili 

kavico ali sok. Jaz sem bila 

zelo žejna in sem pila sok. 

Bilo je kar naporno toliko 

prehoditi. Vendar mi je 

uspelo to premagati! 

Na zadnje sem bila v živalskem vrtu pred več kot desetimi leti. Takrat je bilo manj živali 

in ni bilo tako lepo urejeno kot je danes. To je bil moj prvi izlet od kar sem v Domu. Zelo 

zanimiva, pozitivna izkušnja.« 

Cvetko Milka 

stanovalka 
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»Tudi meni so dali kačo okrog vratu. 

Nisem se je bala. Včasih sem jih veliko 

potolkla, ko sem grabila seno.«  

Škrabec Štefanija 

stanovalka 

 

»Jaz je pa nisem marala pobožat…« 

Ana Tomšič 

stanovalka 

 

»V živalskem vrtu sem bila pred 20imi 

leti, danes je vse drugače, lepše. Tokrat 

sem imela prvič bližnji stik s kačo! Ni me 

bilo strah. Kačo so mi dali okrog vratu. 

Mislila sem da bo mrzla, pa ni bila. Sem 

bila pozitivno presenečena. 
  

Imam spomin iz otroštva, ko je prišla belouška v hišo. Ko je šla sestra klicat mamo v 

štalo, se je kača skrila in prišla ven, ko smo jedli kosilo. Ata je imel pripravljeno palico in 

jo je mahnil. 

V živalskem vrtu smo šli tudi na kavico. Pogovarjala sem se s sostanovalci Doma, s 

katerimi drugače nimam stika. Še bi ponovila obisk v živalskem vrtu.« 

Ana Kastelic 

stanovalka 
 

ROMANJE NA BREZJE 

 
Maja smo v sodelovanju s člani Karitasa Ljubljana – Vič odšli na romanje na 

Brezje. Letošnje romanje je bilo organizirano že trinajstič. Na Brezjah smo 

obiskali sveto mašo, namenjeno vsem stanovalcem in delavcem Doma. 

Romanje stanovalcem pomeni zelo veliko, kar potrjujejo tudi njihovi vtisi. 
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»Na romanju je bilo zelo lepo. To mi veliko pomeni, tudi za moje duševno zdravje. Med 

vožnjo smo skupaj peli cerkvene in narodne pesmi. Najbolj mi je v spominu ostal prostor 

pred in okrog Marijinega oltarja, kjer se ljudje lahko Bogu in Mariji zahvalijo, npr. za 

ozdravitev. Na Brezjah sem si kupila en majhen spominček. Brezje sem obiskovala tudi v 

mlajših letih skupaj z mamo.« 

Pugelj Doroteja 

stanovalka 

 

»Romanje na Brezje mi pomeni druženje in »za dušo«. Posvetiš se samemu sebi. Ko smo 

prišli tja, smo šli takoj v cerkev, ker se je že začela maša. Vse je bilo zelo lepo, ampak 

najlepše mi je bilo, da sem odšla od doma in da sem tam lahko molila in prepevala. V 

otroških letih nisem nikoli bila na Brezjah. Prvič sem bila pred leti prav s prostovoljkami 

Karitasa z Viča.« 

Kordiš Pavla 

stanovalka 

 

»Imela sem se lepo, malo 

»za dušo«. Kupila sem 

podobice za hčerki. Po maši 

smo šli na kavico. Spre-

mljevalke Karitasa pa so 

nam spekle pecivo. Na 

Brezjah sem bila na zadnje 

pred več leti, z nečakinjo.« 

Smrekar Vera 

stanovalka 

 

»Imeli smo se enkratno! Tudi duhovnik je bil z nami na avtobusu. S seboj je imel kitaro, 

tako da smo celo pot peli različne cerkvene pesmi. Meni romanje pomeni bolj izlet, malo 

drugačen dan. Na romanje grem vsako leto, odkar sem v Domu, približno 9 let.« 

Jerman Ivka 

stanovalka 
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MOŽGANSKA TELOVADBA 

 
Ste mogoče že naleteli na kakšen priročnik z naslovom »Vaje za vadbo spomina 

in zbranosti« ali »Vaje za krepitev spomina« ali »Ohranimo možgane fit« ? 

Gotovo ste na to temo že prebrali kakšen članek v dnevnem časopisju ali v reviji. Tudi 

na internetnih straneh je na voljo ogromno informacij, kako ohraniti naš spomin, 

koncentracijo, logično razmišljanje, besedno spretnost, orientacijo, domišljijo 

(kognitivne funkcije). 

Možgani za dobro delovanje potrebujejo:  

-kisik,  

-svežo vodo,  

-zdravo hrano,   

-pozitivne misli in čustva,  

-smeh, počitek, spanje in   

-telovadbo s telesom in z mislimi. 

Možgani, mišice in deli telesa se obnavljajo in krepijo le, če jih uporabljamo. Če 

rešujemo križanke, uganke, sudoku, računamo, sestavljamo besede iz črk, 

sestavljamo stavek iz besed, sestavimo zgodbo iz stavkov, iščemo pregovore, iščemo 

rastline (živali, poklice, predmete, države, imena…) na izbrano črko, iščemo 

sopomenke, nasprotja, rime, prepoznavamo znane osebnosti s fotografij (iz 

časopisja), iščemo avtorje znanih besedil, kraje po regijah, in še in še bi lahko 

naštevali. Pomembno je, da naloge (aktivnosti) prilagodimo našim sposobnostim.  

Kako se počutijo naši stanovalci, ki obiskujejo skupine za »možgansko 

telovadbo«? 

»Skupino jaz imenujem kar »umska 

terapija«. Skupina mi zelo veliko pomeni, 

saj je potrebno veliko misliti. Všeč mi je, 

ker so naloge zahtevne in so različne, z 

vseh področij (kultura, matematika, nara-

va, …). Bolj všeč so mi besedne naloge, 

številke so mi zoprne. Na skupini rešuje 

vsak zase. Če imam težave, lahko za 

pomoč prosim delovno terapevtko, ki mi 

da nekaj namigov, kako rešiti nalogo.« 

 

Vladimira Ogrinec 

stanovalka 
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»Druženje v tej skupini mi veliko pomeni. Najraje rešujem premetanke (črke, ki 

sestavljajo določeno besedo so razmetane, treba jih je premetati in jih postaviti v 

pravilen vrstni red, tako da beseda dobi smisel).« 

Pavla Kordiš 

stanovalka 

 

»Skupine se zelo veselim. Všeč mi je, ker je potrebno misliti in so naloge z vseh področij. 

Ko rešujem naloge, čas zelo hitro mine. Za reševanje nalog potrebujem mir in tišino, 

zato mi je zelo pomembno, da je v skupini tišina. Naučila sem se tudi sama odklopiti vse 

moteče dejavnike in se tako osredotočiti na reševanje nalog. Najraje rešujem besedne 

naloge: iščem besede na določeno črko, sestavljam nove besede…« 

Sonja Podlinšek 

stanovalka 

 

 »Veliko mi pomeni dru-

ženje s stanovalkami. Z ve-

seljem se trudim uspešno 

rešiti vsako dano vprašanje, 

včasih tudi bolj zapletene 

naloge.« 

Milena Karun 

stanovalka 

 
 

»Skupina pomeni prijetno druženje v pričakovanju, kaj nam bo novega in zanimivega 

pripravila delovna terapevtka. To je način druženja, obnavljanja znanja in spomina. V 

tej skupini nam možgani kar oživijo. Pridobim predvsem voljo do razmišljanja.« 

Štefka Lunka 

stanovalka 

 

»Ta skupina mi zelo veliko pomeni, saj naredim nekaj zase in si dokažem, da sem še 

vedno kaj sposobna narediti. Rešujem naloge s črkami ali številkami, sestavljam 
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različne sestavljanke. Enkrat sem tudi uro risala. Na začetku sem imela kar nekaj težav, 

potem sem pa ugotovila kako rešit.« 

Stanovalka S. 

 

»V tej skupini obujam spomin 

na že osvojeno znanje od prej 

(npr. iz zemljepisa, narave…). 

Če česa ne znam, lahko pove 

rešitev katera druga v skupini 

in potem dopolnim.« 

Vanda Hodžič 

stanovalka 

 

Gordana Mavrič Trobec 

dipl. delovna terapevtka 

 

 

TERAPIJA S PSI 

 
Terapija s pomočjo živali (AAT - Animal Assisted Therapy) je zaradi pozitivnih 

terapevtskih učinkov živali na človeka zaživela po različnih institucijah in 

zavodih. Tudi v našem Domu smo se odločili, da želimo dobre terapevtske 

učinke živali prinesti našim stanovalcem.  

2. oktobra 2014 je v Domu potekala 

predstavitev terapije s psi, ki jo je vodila 

delovna terapevtka, ga. Nataša Ogrin v 

sodelovanju z društvom Tačke poma-

gačke. Stanovalci Doma so na pred-

stavitvenem srečanju spoznali, kaj vse 

znajo in zmorejo kosmatinci, v kakšnih 

vlogah se lahko preizkusijo, kako lahko 

ljudem različnih generacij in ljudem z 

različnimi potrebami pomagajo na poti 

njihove rehabilitacije, učenja, osamo-

svajanja… Predstavitev je med stano-

valci vzbudila veliko zanimanja, takoj je 

bilo znano, da moramo v Domu začeti s 

terapijo s pomočjo psa. 

 

Že v novembru smo v sklopu delovne 

terapije oblikovali novo skupinsko tera-
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pijo s pomočjo psa, v kateri sodelujeta 

dva terapevtska para, in sicer ga. Milka s  

svojo kitajsko golo psičko Kiki ter ga. 

Tatjana s tibetanskim terierjem Lamom.  
 

Ga. Milka in ga. Tatjana sta naša srečanja opisali takole:  

»Že prvo srečanje je bilo enkratno. To sta 

pokazala tudi kužka, saj sta veselo 

ovohavala prisotne gospe in jim z repki 

dopovedovala, da bosta še večkrat prišla. 

Sedaj so naša srečanja redna. Dvakrat me-

sečno se dobimo v sobi, kjer gospe najprej 

pozdravijo kosmatinca. Tudi Kiki in Lam 

dobro vesta kaj to pomeni, saj v zameno 

za pozdrav in tačko dobita priboljšek. To 

je najboljši začetek dneva, kar jih je. 

Potem gremo delat. Kužka nosita od gospe 

do gospe kartončke z navodili in ko one 

izvajajo vaje si Kiki in Lam vzameta 

odmor. Lam največkrat zaspi, tako ga 

moramo vedno znova spominjati, da je na 

»delovnem mestu«. Kiki je bolj spoštljiva 

do uporabnikov in jih venomer opazuje, 

morda tudi zato, da slučajno ne bi zgrešila 

kakšnega izmed priboljškov. Vaje so zelo 

zanimive, od miselnih do motoričnih. Naj-

boljša je telovadba. Tam morata Kiki in 

Lam pomagati pri hoji, skačeta čez noge 

stanovalk, ... in na koncu je nagrada. To je 

veselje. 

Da se tako lepo razumemo in z veseljem 

hodimo v Dom poskrbita strokovna de-

lavca Mirjam in Miha. Sta motor vsega in 

z ogromno domišljije pripravita res pestro 

uro.  

Sva pa tudi medve zadovoljni z delom 

najinih kužkov. V skupini sta dve gospe, ki 

se bojita psov. Najinima je uspelo, da sta 

jih pobožali, jima dali priboljšek in Kiki 

celo vzeli v naročje. Kiki in Lam sta nato 

zelo ponosna, upava, da tudi gospe. Lam 

pa si želi, da bi tudi njega kdaj vzeli v 

naročje in obljubi, da si bo naredil tako 

veliko čopko na glavi, da bosta videli, kje 

ima glavo in kje rep. Misli namreč, da je tu 

vzrok, da se ga še vedno malce bojita. 
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Leto srečanj  je tako hitro minilo in sedaj komaj čakamo jeseni, da zopet pričnemo s 

srečanji… 

Kiki in Lam pa si želita, da bi tudi kakšen gospod zbral pogum in se vključil v skupino.« 

Aktivnosti znotraj terapije so skrbno in 

ciljno izbrane, z aktivnostmi pa želimo 

vplivati tako na gibalne (motorične), 

miselne in ostale kognitivne funkcije, kot 

tudi na komunikacijske spretnosti 

starostnikov. 

Stanovalci so nad terapijo s psi 

navdušeni in motivirani za aktiv-no 

sodelovanje. Radi imajo kontakt z 

živaljo, zabavno jim je preživljanje časa v 

družbi kosmatincev. Zbrali smo nekaj 

vtisov: 

»Terapija s pomočjo psa mi je zelo všeč. 

Čas, ki ga preživim s psi mi mine zelo 

hitro – kar prehitro!« 

Greta Rešetarević 

stanovalka 

 

»Glavni razlog, da se bom udeležila terapije je slaba izkušnja s psom v moji mladosti. 

Ure, ki jih preživim na tej skupini bom izkoristila predvsem za to, da izgubim strah pred 

psi. Rezultat je že viden.«  

Slavka Markovič 

stanovalka 

 

»Terapija mi je všeč, ker se v tej uri veliko dogaja. Skupaj s kužki telovadimo, rešujemo 

različne naloge, pojemo…« 

Doroteja Pugelj 

stanovalka 

V Domu si še naprej želimo dobrega sodelovanja z društvom Tačke pomagačke in 
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preko terapevtskih učinkov psa 

pozitivno vplivati na dobro psiho-

fizično kondicijo naših stanovalcev. 

Želimo si, da bi Tačke še dolgo v Dom 

prinašale zadovoljstvo, toplino in 

nasmeh na obraz naših stanovalcev.   

 

Mirjam Režek 

viš. delovna terapevtka, 

Miha Papež 

dipl. delovni terapevt 

 
 

POGOVORNA SKUPINA BOR 

 
To je skupina starih za samopomoč, v okviru Medgeneracijskega društva za 

samopomoč Tromostovje (znotraj Zveze društev za socialno gerontologijo 

Slovenije). Člani skupine-naši stanovalci in dva voditelja, se dobivamo ob 

ponedeljkih, že dobro leto dni. Ime skupine je »Bor«. Bor je lep, močan, 

zimzelen, je tudi zdravilen, lepo diši, nudi senco, svež zrak… in spominja na 

morje…  

Pa si preberite, kako se 

imamo na naših srečanjih. 

»Pogovor mi veliko pomeni. 

Vzdušje je prijetno. Tukaj se 

srečujemo, se bolj spozna-

mo.« 

Stanovalka S. 

»Všeč mi je, da se pogovar-

jamo. Potem, ko sem sama, 

premišljujem o tem… in kaj 
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vse se spomnim! Pa to bi še lahko 

povedala, pa tega nisem še povedala… 

Pomladila sem se! Meni je bilo vedno 

nerodno govor't. Tukaj sem se sprostila in 

kar po domače povem. Enkrat me je zet 

vprašal, kaj imamo na tej skupini. 

»Pogovor«, sem mu rekla. »Pogovarjamo 

se in se spomnimo. Čist dr'gač gledam 

nazaj.««  

Stanislava Šuster 

stanovalka 

 

 »Marsikaj novega izvem. Lahko kaj 

vprašam, drugi se ne smejijo.« 

Jožica Budiselić 

stanovalka 

 

 
Gordana Mavrič Trobec 

dipl. delovna terapevtka, 

Matej Peteh 

univ. dipl. socialni delavec 

 

 

POTEPANJE OKOLI SVETA 

 
Bralno-pogovorna skupina ima na Bokalcih že večletno tradicijo. To je skupina, 

kjer se ob prebiranju zanimivih člankov razpletajo zanimivi pogovori. V 

skupini imamo možnost, da delimo svoje izkušnje in doživetja.  

V lanskem letu smo prebirali in klepetali o kulturnih značilnostih, šegah in navadah 

na slovenskih tleh. Spoznavali smo tradicijo posameznih pokrajin in govorili o 

praznovanjih nekoč in danes.   
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V letu 2015 smo si skupaj s stanovalci 

izbrali novo, zanimivo tematiko, in sicer 

prebiranje potopisnih člankov iz vsega 

sveta. V skupini spoznavamo različne 

države, se pogovarjamo o načinu življe-

nja in kulturnih posebnostih različnih 

narodov in plemen po vsem svetu. 

Obiskali smo že vse kontinente, vse od 

stare celine, Avstralije, Amerike, veliko 

zanimivega smo izvedeli o Afriških drža-

vah, kot so Namibija, Slonokoščena 

obala… Spoznali smo tudi veliko Azijskih 

držav, vse od Filipinov, Indije, Mon-

golije… 

Stanovalke so nad skupino navdušene. 

Ga. Rituper pravi, da je zelo zanimivo 

spoznavati nove države, tudi take, o 

katerih do sedaj še ni slišala ničesar. 

Ga. Knez Zupančič pravi, da so 

stanovalke  generacija po drugi  svetovni  

 

vojni, ko čas ni bil primeren za 

potepanje po svetu. To je velik razlog, da 

je branje še toliko bolj zanimivo, saj 

spoznamo neznane kraje in tamkajšnje 

življenje ljudi. Pogovarjamo se tudi o 

življenju doma in o novicah po svetu. 

Nemalokrat se pošalimo in pošteno 

nasmejemo. Dobro se počutim v naši 

družbi. Branje ni suhoparno ali dolgo-

časno, temveč izredno poučno. Trud in 

znanje terapevta nam popestri sleherni 

dan, ki ga preživimo skupaj in nam tako 

polepša življenje v domu. 

V skupino se dvakrat tedensko vključuje 

do 13 stanovalcev, v zadnjih tednih pa so 

se nam pridružile gospe, ki prihajajo v 

dnevno varstvo. Za omizjem nas je že 

toliko, da razmišljamo o večjem pro-

storu.  

Miha Papež 

dipl. delovni terapevt 

 

 

STOLETNIKI 

 
Na Bokalcah že dolgo časa nismo 

imeli tako velikega praznovanja 

kot 15. decembra lani, dan po 

100-letnici naše stanovalke prof. 

Nike Arko. Gospa Arko je bila v 

vojnem času aktivistka AFŽ, ki je 
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zaradi svoje pomoči, ko je s sodišča 

nosila pomembne podatke, morala v 

ilegalo. Bila je ena prvih pravnic v 

povojni državi in je ostala pogumna in 

prodorna tudi pozneje v življenju in 

pomagala pri ustanovitvi šole za socialne 

delavce. Prav nekdanji in sedanji 

profesorji Fakultete za socialno delo so 

jo na ta dan tudi obiskali in se skupaj z 

njo in njenim sinom spominjali 

skupnega dela. Naš dom se je tisto 

popoldne spremenil v posebej vesel kraj, 

kjer so nekatere stanovalke prvič 

poskusile šampanjec in kjer smo se vsi 

lahko posladkali z vsaj enim kosom 

torte, saj je gospa Arko dobila za svoj 

jubilej kar tri. Gospa je prejemala 

čestitke in dobre želje z vseh strani. Na 

svoj praznik se je spomnila tudi svoje 

pokojne sestre, znane pesnice Vide 

Taufer, ki je skrbela zanjo, potem ko je 

zgodaj izgubila starše. Gospe Arko smo 

obljubili, da se bomo odslej pri njej 

dobivali vsako leto. 

 

 

 

V mesecu aprilu letos je svoj 101. 

rojstni dan praznovala gospa 

Izabela Barle. 

 

 

 

 

 

V mesecu juniju smo za 102. 

rojstni dan voščili gospodu 

Antonu Bokavšku. 
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Avgusta pa je svojih 100 let zaokrožila gospa Marija Črnivec. Izpolnila se ji je srčna 

želja, ko ji je na citre zaigral gospod Tomaž Plahutnik. Gospa Marija je kasneje 

zapisala:   

 

             Spoštovani! 

Oprostite, ne znam se    

drugače zahvaliti za 100 

letnico življenja. Še posebej se 

zahvaljujem za citre in slike, 

da ste toliko truda dali za 

mene. Polepšali ste mi čas v 

mojem revnem življenju. 

 

Želim vam srečno v življenju. 

Nisem več za pisanje, 

oprostite moji pisavi, pač leta. 

Barbara Purkart         Hvaležna 

pomočnica direktorice za strokovne zadeve    Černivec Marija 

 

 

 

 

 

 

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 

ne pod palcem skrit zaklad. 

Sreča, je ko se delo dobro opravi. 

In ko imaš nekoga rad. 

 

                                  Tone Pavček 
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MOJE DELOVNO MESTO 

 
Počaščena sem bila, ko me je ga. Gordana povabila k predstavitvi delovnega 

mesta poslovne sekretarke in z njimi povezanih delovnih nalog v našem Domu. 

Moj delovni dan se začne podobno vsak 

dan v tednu s pregledom do takrat pri-

spele elektronske pošte, ki je ni malo, ter 

pripravo na tekoča opravila tistega dne. 

Temu sledi jutranji posvet pri direkto-

rici, kjer se dogovoriva za potek dneva in 

kjer se seznanim z njenimi napoveda-

nimi obiski in mojimi nalogami, poveza-

ni v zvezi s tem. Kurir mi do devete ure 

dostavi jutranjo pošto, katero je potre-

bno pregledati, sortirati in jo zaradi 

predstavljivosti evidentirati kot prejeto 

v program. Ko je prejeta pošta eviden-

tirana, jo pregleda direktorica oz. po-

močnica direktorice za strokovne za-

deve. Nato Pošto razdelim po oddelkih 

oziroma po ustreznih službah, kartoteke 

stanovalcev in ostalo zdravstveno do-

kumentacijo pa predam ambulanti Do-

ma. Moje delo prilagajam dnevnim obve-

znostim direktorice. Zajema praktično 

vsa administrativna opravila, z izjemo 

administrativnih opravil za socialno slu-

žbo, ki jih opravlja moja sodelavka. V 

moj delokrog tako sodi prijava inšpe-

kcijskim službam poškodbe pri delu, 

pisanje dopisov, naročilnic, potnih nalo-

gov, urejanje statusnih zadev v zvezi z 

domom, pripravljanje in urejanje evi-

denc internih aktov (pravilniki) in ko-

respondence za organe in komisije 

(vabila, sklicevanje sej, pisanje zapisni-

kov Sveta Doma), arhiviranje dokument-

acije, pripravljanje in organiziranje 

nekaterih dogodkov, izvajanje telefon-

skih klicev, urejanje elektronske pošte 

(prejeta in poslana pošta), sprejemanje 

in usmerjanje strank, namenjenih k 

direktorici ali socialnim delavkam, ob-

časno nudenje pomoči socialnim delav-

kam, predvsem v primerih, ko imata obe 

socialni delavki stranke in gre za 

rutinska opravila (podatki o sprejemu, 
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sprejem vlog, plačevanje frizerja, pedi-

kerja, podpisovanje ali izročanje poštnih 

pošiljk svojcem naših stanovalcev…), ki 

jih lahko uredimo v tajništvu, pomagam 

drugim službam in opravljam dela po 

nalogu direktorice.  

Pogosto se mi dnevne obveznosti na-

kopičijo, vendar jih zaradi odgovornosti 

do dela in sebe ter vztrajnostjo po-

izkušam narediti v dogovorjenem roku. 

Ponosna sem, da delam v zelo dobrem  

timu, v katerem si pomagamo in sproti 

rešujemo nastale situacije ter si s tem 

olajšamo delo, zagotovimo, da stvari 

tečejo gladko. Za pomoč sem sode-

lavkam hvaležna, prav tako za njihovo 

pripravljenost soustvarjati dobro klimo 

v delovni skupini. Poudariti želim, da se  

zavedam svojih odgovornosti in nalog, 

čeprav se stvari včasih ne rešijo tako, kot 

si človek zamisli in želi. 

Če si pripravljen in željan znanja, se v 

življenju vsak dan nekaj novega naučiš 

in spoznaš. Želim si, sedanje in vso na-

daljnje pridobljeno znanje čim bolj 

uporabljati pri svojem delu in s svojim 

trudom ustvarjati mozaik Doma. Verja-

mem, da delam dobro, v odnose vstopam 

s pozitivno energijo in dobrimi nameni 

in kljub dnevnim težavam zavestno po-

skrbim za boljši jutri. 

 

Sergeja Krivic 

poslovna sekretarka

 

 

VTISI ŠTUDENTK  

 

Smo študentke drugega letnika 

delovne terapije na Zdravstveni 

fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

okviru programa imamo tudi šest 

tedenske klinične vaje v različnih 

zdravstvenih institucijah. Me smo te 

vaje opravljale v Domu starejših 

občanov na Bokalcih.  

Cilj vaj je bil, da pri enem stanovalcu 

izvedemo celoten proces delovno 
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terapevtske obravnave. Pri tem nam je 

najbolj pomagala naša mentorica ga. 

Damijana. Skupaj z ostalimi delovnimi 

terapevti v Domu se je trudila, da bi nam 

predstavila čim več aktivnosti v okviru 

delovne terapije. Večinoma so to skupin-

ske aktivnosti, npr. bralno-pogovorna 

skupina, zeliščarska skupina, skupina za 

ustvarjanje, pevska skupina, več skupin 

za možgansko telovadbo (trening kogni-

tivnih funkcij)…  

 

Pri vsaki skupini je bilo videti veselje do 

dela in kreativnost delovnih terapevtov, 

ki so vsakič pri-pravili nekaj novega. V 

skupinah smo lahko aktivno sodelovale, 

kar nam je bilo zelo všeč. Pridobile smo 

izkušnje, ideje in širši vpogled v delo 

delovnega terapevta v Domu. 

 

Eva, Kaja in Ivana 
študentke delovne terapije 

 
 

 

NOVI SODELAVCI ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL 
 
V letu 2015 smo bili v Domu uspešni na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje in smo 

pridobili sredstva za zaposlitev sedmih novih sodelavcev, od teh jih pet dela na enoti 

Bokalci. Njihovo delo obsega predvsem družabništvo in nudenje neposredne pomoči 

našim stanovalcem v obliki pomoči pri izvajanju vsakodnevnih opravil. Vsak izmed 

javnih delavcev je zadolžen za svoje nadstropje, kjer tudi bolje pozna stanovalce, 

njihove želje in potrebe. Kljub temu si medsebojno pogosto  priskočijo na pomoč in 

tako prihajajo v kontakt z vsemi v Domu. Njihovo delo organizacijsko vodijo delovni 

terapevti, ki tudi poskrbijo za vsebinski del druženja s stanovalci, vodenje in 

morebitne organizacijske zagate.  

Za ponovno uvedbo javnih del smo se odločili, ker so stanovalci, njihovi svojci in tudi 

zaposleni izpostavili, da si stanovalci želijo več družabništva in pomoči pri drobnih 

opravilih, sami pa tega v okviru redne dejavnosti ne zmoremo zagotoviti. Kot 

sodelavci so zaposleni preko javnih del zelo dragoceni, saj v Dom prinašajo dobro 

voljo in pozitivno energijo. Stanovalci preživijo več časa v okolici Doma, odigrajo več 

družabnih iger, se več pogovarjajo. Ker javnih delavcev ne smemo vključevati v 

neposredno pomoč delavcem, ki delajo v negi, nam javni delavci pomagajo pri 

prevozih stanovalcev po Domu, pri transferu na fizioterapijo in nazaj, pri drobnih 
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vsakodnevnih opravilih in predvsem pri neposredni pomoči stanovalcem. Njihovi 

glavni atributi so komunikacija, prijaznost in spoštljivost do stanovalcev. 

 

Barbara Purkart 

pomočnica direktorice za strokovne zadeve 

 

Tukaj delam pol leta, pred tem pa sem leto in pol delala v drugem Domu. Izkušnje s 

starejšimi imam tudi od doma, skrbela sem za bolne starše in nepokretno taščo. 

Skrbela sem tudi za starejšo gospo na domu, ji pomagala pri gospodinjskih delih, šla v 

trgovino, lekarno. 

S stanovalci se veliko pogovarjamo, gremo ven, na sprehod, igramo razne družabne 

igre. Ljudje so si zelo različni, zato se z njimi najprej pogovorim in potem vidim 

kakšne so njihove potrebe. Zelo radi se pogovarjajo o doživetjih, s čim so se ukvarjali, 

kje so bili v službi… Radi opazujejo naravo. 

Milena Hromec 

 zaposlena preko javnih del 

 

 

V Domu delam dobra dva meseca. 

Nimam izkušenj s tega področja, razen 

to, da sta tudi moja starša že v letih. 

Stanovalce peljem ven na sprehod, pogo-

varjamo se, preberemo kakšen časopis. 

Tukaj se počutim v redu. Ko sem bila na 

dopustu so me kar pogrešali.  

Ko sem prišla prvi dan v službo je eden 

od stanovalcev na oddelku, kamor sem 

bila dodeljena, praznoval 102. rojstni 

dan! Delo je razgibano, vsak dan je 

zgodba zase. 

Marija Volf 

zaposlena preko javnih del 

 
 

DNEVNI CENTER 
 
V sredo 11. februarja je v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, potekala 

otvoritev prostorov Dnevnega centra. Preurejen prostor je namenjen izvajanju 

aktivnosti dnevnega varstva za zunanje uporabnike, hkrati pa bodo lahko v 
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njem preživljali svoj prosti čas tudi stanovalci Doma. Dnevni center je 

namenjen starejšim od 65 let, ki potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano 

obliko bivanja le za določeno število ur dnevno oziroma so doma osamljeni, si 

želijo druženja in potrebujejo pomoč druge osebe.   

Verjamemo, da naš Dnevni center lahko 

postane prostor oddiha, aktivnosti, uče-

nja in navezovanja novih prijateljskih 

vezi. Pred prenovo smo imeli prazen 

prostor, ki sedaj daje občutek stano-

vanja, ta občutek pa se bo dejansko 

realiziral, ko bo prostor zaživel preko 

druženja in interakcij med ljudmi. In ta 

miselnost je prav tako zvesta našemu 

geslu: »Dom ni samo hiša, Dom smo 

ljudje.« 

V Dnevnem centru je na voljo knjižnica, 

kjer si stanovalci lahko brezplačno izpo-

sodijo knjige, prebirajo dnevno časopisje 

in nekatere revije. Uporabniki se tu lah-

ko družijo z vrstniki, imajo dostop do 

računalnikov in spleta, v prostoru pa bo-

do potekale tudi številne organizirane 

aktivnosti, ki krepijo telo in duha. Na ta 

način ponujamo pester nabor storitev, ki 

starostnikom olajšajo in osmislijo dne-

vna opravila, obenem pa nudijo podporo 

pri tem, da čimdalje ostanejo v domačem 

okolju ter tako premostijo čas do more-

bitnega sprejema v celodnevno institu-

cionalno varstvo.  

Z Dnevnim centrom, kjer se srečujejo 

stanovalci Doma z zunanjimi uporabniki 

in prostovoljci, tako vzpostavljamo nov 

prostor medgeneracijskega sodelovanja 

in omogočamo povezovanje z lokalno 

skupnostjo. Preko številnih skupnih 

aktivnosti se lahko drug od drugega 

konstantno učimo, ne glede na to kateri 

generaciji pripadamo in ne glede na to 

koliko znanja smo že uspeli pridobiti. 

Gre za proces, ki je kot neprekinjen tok 

informacij, ki ne izgublja ampak kvečje-

mu pridobiva na moči, s tem ko ga 

podelimo z drugimi. Vsak od nas lahko, 
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na svoj način, s svojo kreativnostjo prispeva svoj delež k uresničitvi teh idej. Kot 

zaposleni ali prostovoljci, kot uporabniki ali obiskovalci. 

Uporabniki, ki prihajajo v Dnevno varstvo večinoma živijo doma skupaj s svojci, ki pa 

so zaradi delovnih in ostalih dnevnih obveznosti čez dan odsotni, zato potrebujejo 

pomoč pri opravljanju določenih življenjskih aktivnostih. Obiski v Dnevnem centru 

jim tako nudijo določen dnevni okvir, v katerem potekajo aktivnosti, ki blagodejno in 

celostno vplivajo na njihovo počutje.  

Nekaj vtisov uporabnikov in svojcev: 

»Presenečen sem, da je lahko tudi dru-

gače preživeti dan in kako zelo hitro mine 

čas! Veliko je aktivnosti, ki dobro vplivajo 

na telo in duha. Všeč so mi sprehodi. Hra-

na je okusna, ljudje so prijazni. Lokacija 

mi zelo ustreza, saj je blizu doma.« 

(M.K.) 

»Všeč mi je, da pridem v družbo, da nisem 

sama doma, saj osamljenost lahko pomeni 

velik problem, lahko zapadeš tudi v de-

presijo. Dan prej mine, ko si aktiven, ko 

nekaj počneš; lepo je, ko se lahko z nekom 

pogovoriš, pohecaš. Všeč mi je telovadba, 

da vzdržujemo telesno moč in gibčnost. 

Všeč so mi družabne in miselne igre. Tre-

ba je nekaj početi, drugače zakrniš…« 

(M.R.) 

 »Samo delovanje dnevnega centra se mi 

zdi zelo praktično za vse, ki potrebujemo 

varstvo za svojce samo čez dan. Všeč mi 

je, ker sta prihod in odhod prilagodljiva, 

zjutraj ni že zelo zgodaj, domov pa gredo 

lahko tudi po svojih željah. Aktivnosti so 

primerne in predstavljajo dobro pope-

stritev dneva.«   

(K.T.) 

»Dnevno varstvo nam veliko pomeni, 

zjutraj gre (mož) z veliki veseljem v Dne-

vni center. Je občutna (pozitivna) razlika: 

po obiskih opažam boljše razpoloženje in 

počutje ter večje zmožnosti. Veliko mu 

pomeni telovadba in sprehodi. To storitev 

bom priporočila tudi ostalim v podobnih 

situacijah.« 

(A.K.)  

 
Matej Peteh 

univ. dipl. socialni delavec
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SENZORNI SOBI 

 
V Domu smo konec aprila letos vzpostavili 2 senzorni sobi, in sicer na oddelkih 

PC in 1C. Senzorna soba je interaktiven prostor, kjer lahko terapevt nadzira 

opremo v prostoru z namenom doziranja dražljajev, ki so prilagojeni 

posamezniku ter njegovemu doživljanju le-teh. 

Živimo v svetu, polnem različnih dra-

žljajev, ki jih moramo pravilno prepo-

znati in organizirati, da se nanje lahko 

smiselno odzovemo in koristno upora-

bimo pri izvajanju vsakodnevnih ak-

tivnosti. Seveda se srečujemo tudi s teža-

vami pri zaznavanju, procesiranju ali 

prilagajanju na posamezne dražljaje, kar 

pa hkrati predstavlja učenje odzivanja 

na način, ki je posamezniku in družbi 

sprejemljiv. 

V primeru, ko govorimo o motnjah v 

zaznavanju in procesiranju dražljajev pri 

osebah z okvaro v delovanju možganov 

(možganska kap, poškodbe možganov, 

razvojne motnje…) in posledično težave 

pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti pa 

govorimo o motnjah senzorne integra-

cije.  

Senzorni sobi s pridom izkoriščamo za 

dosego individualno, jasno postavljenih 

ciljev, kjer stanovalec ob vodenih ak-

tivnostih pridobi pozitivne izkušnje na 

področju občutenja različnih dražljajev. 

Soba predstavlja prijetno okolje, kjer so 

odstranjeni zunanji moteči dejavniki.  

S pomočjo posebne opreme in pri-

pomočkov prostor predstavlja spodbu-

dno okolje za dinamično raziskovanje z 

uporabo vseh sedmih čutil (vid, sluh, 

vonj, tip, okus, propriocepcija in vesti-

bularni sistem), hkrati pa v ospredje 

postavlja sprostitev uporabnika. 

 

Miha Papež 

dipl. delovni terapevt 
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DOMSKA KAPELA 

 
»V petek, 19. junija 2015, je bila otvoritev Domske kapele. Ob 13. uri jo je, v 

prisotnosti stanovalcev in uslužbencev Doma, v božji hram posvetil ljubljanski 

nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Prostor za kapelo je prijazno 

namenilo vodstvo Doma, načrt je izdelala Julija Marolt, prispevke za izdelavo 

pa je zbiralo župnijsko združenje viških podjetnikov Antonov klub.« Tako je 

dogodek zabeležen tudi na internetni strani župnije Vič.   

Kapela je sicer majhna, a kot je omenil gospod Zore: »Bog ne potrebuje velikega 

prostora.« V ospredju je krasna zidna tapeta ter tabernakelj z Najsvetejšim, na 

katerega navzočnost nas 

opozarja rdeča lučka. Ob 

strani na steklu opazimo 

motiv Jezusovega rojstva. 

Vrata v kapelo so odprta 

24ur na dan. Vstopi lahko 

vsakdo, ki potrebuje tre-

nutek miru, tolažbe ali 

spodbude. 

 

Gordana Mavrič Trobec  

dipl. delovna terapevtka 

 

 

E-QALIN V LETU 2014 

 
V letu 2014 smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik zagnali model upravljanja s kakovostjo 

E – Qalin. V proces smo vključili vse tri ciljne skupine v Domu – stanovalce, svojce in 

zaposlene. Vse tri skupine so izpolnile ankete o zadovoljstvu in za vsako skupino 

posebej je vodstvo prejelo Individualno analizo zadovoljstva in na podlagi analize 

pripravilo ukrepe za izboljšanje zadovoljstva na posameznih področjih. Najbolj 
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intenzivno so bili v proces E-Qalin 

vključeni zaposleni, ki so na Bokalcah 

sodelovali v štirih skupinah za kakovost, 

ki  so  bile  sestavljene  iz  osmih  članov 

in  moderatorja.  Člani  skupin  za  ka-

kovost so prihajali iz vseh delovnih 

sredin.  Skupine  so  podale  veliko  po-

bud  za  nadaljnji  razvoj,  saj  so  obli-

kovale konkretne predloge, kako bi 

lahko izboljšali izvajanje posameznega 

kriterija, ki so ga obravnavali na 

srečanjih.
 

Vse zapisane predloge je obravnavala skupine za razvoj, kjer sta sodelovali tudi 

predstavnici svojcev. Skupina za razvoj je iz predlogov zaposlenih in iz predlogov 

podanih v anketah izluščila 3 velike projekte, ki smo se jih v enoti Bokalce lotili v letu 

2015:  

 Javna dela (projekt je v teku) 

 Promocija zdravja (projekt je v teku) 

 Povečanje izbire pri zajtrku (projekt je v zagonu) 

Delavci so na skupinah za kakovost 

oblikovali 164 predlogov. V 42 primerih 

smo predloge takoj upoštevali, o vseh 

predlogih se je tudi izrekla skupina za 

razvoj. Veliko zanimivih in uporabnih 

predlogov so v anketah zapisali tudi 

svojci in stanovalci. V okolici Doma lahko 

na primer vidite urejanje novih spre-

hajalnih poti in nameščanje dodatnega 

števila klopic.  

Sodelujoči v sistemu E-Qalin si še naprej želimo dobrega sodelovanja in 

konstruktivnega dela vseh treh ciljnih skupin. Samo s skupnim delom bomo lahko 

dosegli trajne spremembe in izboljšali kvaliteto našega dela ter zvišali zadovoljstvo 

stanovalcev, svojcev in zaposlenih.  

 
Barbara Purkart 

pomočnica direktorice za strokovne zadeve,  

vodja kakovosti
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ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 

 
V petek, 12.6. smo se zaposleni udeležili 24-ih športnih iger na Bledu. V izredno 

močni konkurenci 28-ih Domov iz cele Slovenije, smo v skupnem seštevku vseh 

disciplin (kros, odbojka, lokostrelstvo, ekipni triatlon) prepričljivo zmagali in 

osvojili skupno 1. mesto! 

V posameznih disciplinah in starostnih kategorijah, smo tako kot vedno osvojili kup 

odličij: 

Kros:  

zlato-Kogoj Tadej  

srebro-Eržen Matjaž 

bron-Dolenc Vili 

bron-Štefanič Joži 

Lokostrelstvo: 

bron-Purkart Barbara 

Ekipni triatlon:  

zlato - v postavi in pod 

strokovnim trenerskim 

vodstvom Matjaža Eržena: 

Peteh Matej, Kogoj Tadej, Papež Miha, Puhan Primož, Murn Brane, in skiperka 

Barbara Purkart. 

Po končanem tekmovanju je sledilo druženje z zaposlenimi iz ostalih zavodov, 

večerja in zabava z živo glasbo. 

Vsem udeleženim iskrene čestitke in hvala za sodelovanje in navijanje! 

 

MI SMO NAJBOLJŠI, 

MI SMO DSO VIČ - 

DOBRI KOT HUDIČ! 

Matjaž Eržen 

vodja kuhinje 
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PRIPRIOCEPTIVNA VADBA OZIROMA VADBA ZA 

RAVNOTEŽJE 

 
Propriocepcija je zavedanje gibanja iz mišičnih, kitnih in sklepnih virov. Senzorična 

zaznava z receptorjev za nateg v mišicah, kitnih vreten in ostalih globokih 

receptorjev ter nenazadnje z receptorjev na površini kože in receptorjev za 

ravnotežje v notranjem ušesu (Charles Scott Sherrington – 1906). 

Propriocepcija je sposobnost organizma, da zavestno ali podzavestno prepoznava 

položaje delov telesa v prostoru in času.  

Kje so zunanje meje telesa?  

Pravilna zaznava dražljajev iz okolja, 

prenos te informacije v centralni živčni 

sistem, koordinacija z ravnotežnim apa-

ratom, še bolj pa integracija v višjih 

možganskih centrih predstavljajo osno-

vo samozavedanja končnih meja lastne-

ga telesa. Te meje so nekakšna mentalna 

samopodoba telesa in določajo natan-

čnost motoričnega sistema pri tvorbi 

giba, s tem pa tudi hitrost in moč, s 

katero bo gib izveden. 

Vadbo za ravnotežje najdemo tudi pod 

nazivom proprioceptivna vadba. Z vadbo 

za ravnotežje izboljšamo koordinacijo, ki 

tako zagotovi boljše ravnotežje telesa. 

Vplivamo tudi na izboljšano delovanje 

posameznih sklepov. Vadba za ravno-

težje celega telesa je še posebej zanimiva 

za starejše osebe, saj ti zaradi atrofije 

mišic (zmanjšanje mišične moči), za-

sedenosti (premalo gibanja) izgubljajo 

nadzor nad svojim telesom. Sama ravno-

težna vadba se uporablja za:  

-večjo stabilnost sklepov, 

-boljše zavedanje telesa, 

-natančnejše gibanje, 

-manj poškodb, 

-boljše ravnotežje. 

Z izbiro vaje določimo del telesa/sklep, največkrat za ravnotežne vaje izpostavimo 

skočni sklep (gleženj). Vaje izvajamo statično, poldinamično in dinamično. Največkrat 

je uporabljena poldinamična metoda, ki predstavlja kontakt s podlago preko 

nestabilne površine, kot je blazina ali ravnotežna deska. Seveda pa kot pri vsaki drugi 

vadbi tudi tukaj napredujemo in na koncu lahko izvajamo že prave akrobacije . 

Obremenitve pri vadbi za ravnotežje niso tako dobro definirane in poznane kot pri 

vadbi za moč ali vzdržljivost. Bistvo vadbe za ravnotežje je loviti ravnotežje, ne pa ga 

imeti. Pomembno je, da vadbo prilagodimo sposobnostim posameznika.  
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Vadba se lahko izvaja kot samostojna vadbena komponenta, lahko jo imamo kot 

ogrevanje, aktivacijo mišic pred treningom, če je izbor vaj pravilen. V nasprotnem 

primeru oz. z nepravim izborom vaj, pa lahko začasno poslabšamo občutek za 

zaznavanje telesa. Dostikrat jo dajejo trenerji na konec vadbe, kot popestritev. 

Trajanje vadbe za ravnotežje naj bo vsaj med 5 in 15 minut. Lahko je tudi večkrat 

dnevno, odvisno od sposobnosti vadečega. Premor med izvajanjem vaj je po navadi 

menjava nog, položaja telesa...  

Vadba je kondicijsko nezahtevna, mišično pa niti ni tako nedolžna.  

Zahtevnost vadbe lahko povečamo na različne načine. Spreminjamo lahko nestabilne 

površine, uporabimo dodatne naloge, spremenimo velikost ne ravnotežne površine 

ipd. Lahko se igramo tako, da odpiramo in zapiramo oči in s tem poudarimo vlogo 

ravnotežnega organa v srednjem ušesu. Bistveno poslabšanje ravnotežja z zaprtimi 

očmi lahko kaže na slabo delovanje tega organa.  

 

Lenart Dejan 

NCSF CPT 
  

 

RAZSTAVE V DOMSKI KAVARNICI 

 
-V septembru 2014 smo si lahko ogledali likovno razstavo ga. Doroteje Grager.  

-V mesecu oktobru 2014 je razstavljala ga. Jožica Serafin. Predstavila se je v oljni 

tehniki. 

-V januarju in februarju 2015 je bila na ogled fotografska razstava g. Dušana Savova. 

-Fotografije »Obrazi sveta«, so krasile kavarnico od marca do junija 2015. 

-V juliju in avgustu 2015 je bila na ogled fotografska razstava »Roke naših 

stanovalcev«. Na podlagi te razstave je nastala tudi pesem.   
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TVOJE ROKE 
 

Tvoje roke, mama, 

so vabile me v objem, 

ko sem sama 

skušala vstati, 

po prvih drobnih korakih, 

nerodna in razbitih kolen. 

 

Tvoje roke 

so mesile zame kruh, 

da sem iz deklice 

ženska postala. 

Verjetno so se neštetokrat 

v molitev sklenile, 

ko predolga ti noč 

ni pustila, da bi v miru zaspala. 

 

Bom znala? 

Te objeti, 

ko utrujene boš roke imela? 

Bom zmogla 

se v oči ti zazreti 

in ti reči: 

»Daj mi, mama, 

tvoje roke v mojo dlan. 

Rada bi ti jih 

samo malo pogrela.« 

Brez besed. 

Brez pričakovanj. 

Rada bi samo ob tebi sedela.     

 

G. 
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PREGLED DOGODKOV 
 
 

SEPTEMBER 2014 

10.9. Potopisno predavanje o 

Tuniziji – g. Miha Papež 

26.9. Piknik na ploščadi 

 

 

 

 

OKTOBER 2014 

1.10. Praznovanje obletnice Doma 

in počastitev stanovalcev jubilantov 

ob spremljavi zvokov ansambla 

Dolomiti 

2.10. Potopisno predavanje o 

Sredozemlju – g. Andrej Morel 

7.10. Nastop ženskega vokalnega 

kvarteta Prav dobre 4 

14.10. Potopisno predavanje o 

Japonski  

15.10. Koncert mešanega pevskega 

zbora Studenček 

16.10. Sodelovali smo v projektu  

Simbioza giba 

23.10. Kostanjev piknik in koncert 

Godbe ljubljanskih veteranov 
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NOVEMBER 2014 

5.11. Potopisno predavanje o Afriki – 

ga. Ema Brelih 

11.11. Nastop moškega kvarteta 

Slavček 

10.11. Delavnica zavijanja daril z 

gospo Marijo Oblak 

26.11. Nastop Pevcev izpod Rožnika 

28.11. Delavnica adventnih dekoracij 

 
 

 

 

DECEMBER 2014 

2. – 4.12. Miklavžev sejem 

10.12. Koncert pevcev iz 

Krščanskega centra nove generacije 

11.12. Otvoritev razstave del članic 

Klekljarskega društva Polhov 

Gradec 

16.12. Koncert ženskega pevskega 

zbora Florence 

13.12. Novoletna zabava s 

srečelovom in živo glasbo 

24.12. Posvetitev novega pomičnega 

oltarja v domski dvorani 
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JANUAR 2015 

20.1. Nastop ženskega pevskega 

zbora Medenke 

21.1. Zeliščarska delavnica pod 

vodstvom ga. Mihaele Grum 

28.1. Obisk učencev OŠ Vič - 

družabne igre s stanovalci 

 

 

 

 
 

 

FEBRUAR 2015 

11.2. Otvoritev prenovljenih 

prostorov dnevnega centra v Domu 

smo povezali s kulturnim 

praznikom. V kulturnem programu 

so sodelovali učenci OŠ Vič in 

članice domskega pevskega zbora. 

12.2. Koncert mešanega pevskega 

zbora Litostroj 

17.2. Dopoldne so nas obiskali 

učenci OŠ Vič v pustnih maskah. 

Popoldne se je odvijalo veselo 

pustovanje ob spremljavi zvokov 

harmonike in kitare.  
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MAREC 2015 

4.3. Tombola za stanovalce, s 

pomočjo učencev OŠ Vič 

11.3. Nastop moškega pevskega 

zbora Barje 

25.3. Delavnica zavijanje daril pod 

vodstvom ga. Marije Oblak 

26.3. Delavnica butarc v 

sodelovanju z g. Francijem Prekom. 

 

 

 
APRIL 2015 

3.4. Delavnica pirhov - več različnih 

tehnik je bilo prikazanih v domski 

kavarnici 

9.4. Tombola v sodelovanju z dijaki 

gimnazije Vič  

14.4. Predavanje o Kostariki - v 

organizaciji farmac. podjetja Krka 

15.4. Nastop pihalnega orkestra 

Krka - v organizaciji farmac. 

podjetja Krka 

21.4. Obisk živalskega vrta v 

sodelovanju s prostovoljci  družbe  

Lek 

21.4. Plesni nastop skupine iz Kosez 
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MAJ 2015 

6.5. Koncert moškega pevskega 

zbora Barje 

19.5. Potopisno predevanje o 

Kitajski - ga. Barbara Gregorič 

20.5. Delavnica v okviru tedna 

vseživljenjskega učenja: ustvarjanje 

z glino 

26.5. Nastop mešanega pevskega 

zbora Klub Trnovo 

27.5. Romanje na Brezje v 

sodelovanju s člani Karitasa 

Ljubljana -Vič 

28.5. Potopisno predavanje: Egipt in 

Nizozemska, v izvedbi dveh dijakinj 

Gimnazije Vič 
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JUNIJ 2015 

1.6. Dve delavnici v okviru tedna 

vseživljenjskega učenja: 

računalništvo in predstavitev 

naravnih eteričnih olj.  

8.6. Obisk otrok iz VVZ Brdo-kratek 

program. 

11.6. Z glasbo skozi čas - ga. Marta 

Žagar Kopitar 

19.6. Otvoritev in blagoslov Domske 

kapele 

 

 

 

 

 

 

 

JULIJ 2015 

15. in 16.7. Sladoledni piknik na 

ploščadi 
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SVOJCI SE ZAHVALJUJEJO 

 

 

 

»Zahvaljujem se celotnemu osebju na oddelku pritličje B, za strokovno delo, 

požrtvovalno nego in oskrbo moje mame Marije Levičar, stanujoče v sobi 1. Zahvaljujem 

se tudi vodstvu in strokovnim delavcem za različne nasvete, priporočila in spodbudo.« 

hči Sonja Spreizer 

 

 

 

 

»Zahvala osebju DSO Bokalce za nego, oskrbo in vso pozornost in prijaznost, kjer je 

bivala nekaj manj kot dve leti. Tam se je pokojna mama dobro počutila…« 

Sonja, Janez, Jurij in  

Tomaž s svojimi družinami 

 

 

 

 

»Vse pohvale za sočutje in odnose vseh zaposlenih z njihovimi pogledi,  

nasmehi in pozdravi…« 

Klemen in  

Irena Košir 
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