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Upanje je nekaj 

mehkega, kar se 

spusti na dušo in 

zapoje melodijo 

brez besed, nikoli 

ne obmolkne in 

najslajše zveni ob 

nevihti. 

Emely Dickinson 

 

DOM NI SAMO HIŠA, DOM SMO LJUDJE. 

 

Spoštovani, 

Avtorjem člankov in ostalega gradiva se iskreno zahvaljujeva. Obenem Vas vabiva, 

da nas obiščete na naši spletni strani  www.dso-vic.si, na kateri lahko najdete 

koristne in zanimive informacije o bivanju, prehrani, projektih, dodatnih storitvah in 

drugih aktivnosti v našem Domu.  

Želiva Vam prijetno branje. 

Miki, Rozi 
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Naša največja slabost je v tem, da odnehamo. 

Najbolj zanesljiv način, da dosežemo uspeh je vselej ta, da poskusimo še 

enkrat. 

 Thomas Edison 

 

 

Na Koleziji ne odnehamo, zato smo pripravili novo 

številko kolezijskega glasila Korenine z novimi 

zanimivimi vsebinami. Enota Kolezija je stopila v  34. 

leto delovanja… 

Zaposleni si vzamemo čas za prijeten klepet in 

druženje s stanovalci, kar je v današnjem svetu velika 

dragocenost. Ustavimo se in si podelimo osebno 

izkušnjo, povemo zgodbo in ob tem čutimo, kar je 

precejšnja drznost. Zavedamo se, da nas tovrstna 

ravnanja bogatijo in povezujejo ter nas delajo 

človeške. In to zato, ker nam je zaposlenim v Domu 

Kolezija mar za vas, drage stanovalke in stanovalci. Ni nam vseeno, če se v domu ne 

počutite dobro in če se vam jemljejo dodeljene pravice.  

Zato smo v letu 2015 nadaljevali z vpeljevanjem sistema kakovosti – izvedli smo 

drugi ciklus samoocenjevanja, s pomočjo katerega še izboljšujemo naše storitve ter v 

odločanje aktivno vključujemo tudi Vas stanovalce in Vaše svojce. Nadaljevali smo z 

izboljšavami varnega bivanja v smislu zagotavljanja požarne varnosti in zamenjali 

napeljavo hidrantnega omrežja. Naredili smo tudi veliko korakov glede 

zemljiškoknjižnega urejanja Doma Kolezije ter zgradili novo ograjo na vrtu. 

Zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi, kuhinji, pralnici in recepciji smo vključili v 

delavnice s področja komunikacije in ustvarjanja odnosa z vami, spoštovane 

stanovalke in stanovalci. Pa še kaj bi lahko naštela, pa vendar je pomembno le to, da 

smo tukaj z vami in za vas, kadar nas potrebujete, da storitve izvajamo  s srcem, 

občutkom, strokovno in zavzeto. Da si znamo vzeti čas in vas slišati in videti. 

Zaposleni tako sledimo poslanstvu, viziji in sloganu Doma ter v skladu z njegovimi 

vrednotami odlično skrbimo za 192 stanovalcev, katerim poleg kvalitetne oskrbe, 

zdravstvene nege in rehabilitacije ter osnovne zdravstvene dejavnosti ponujamo tudi 
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vrsto najrazličnejših prireditev, delavnic, piknikov, krajših izletov, razstav, udeležbe 

na gibalnih in pogovornih skupinah… in paleto dodatnih dejavnosti (pedikura, frizer, 

masaža, samoplačniška fizioterapija).  Pohvalimo se lahko z dobro razvito zunanjo 

dejavnostjo, ki vključuje razvoz kosil za zunanje abonente, dnevnim družabništvom in 

prehrano zunanjih abonentov v jedilnici doma.  

Iz letnih anket z vami in vašimi svojci je razbrati, da ste z našim delom zelo 

zadovoljni, veseli smo vaših pohval, s spoštovanjem in zavzetostjo sprejemamo vaše 

predloge in pobude. KER NAM JE MAR. 

Ponosni smo na to, da je Enota Kolezija znana po kvalitetni negi in oskrbi, prijaznih in 

spoštljivih zaposlenih, ki zagotavljajo zasebnost stanovalcev in njihovih svojcev, da je 

Dom v okolju prepoznan kot dober gostitelj številnim društvom, organizacijam…, da 

stanovalci in svojci zelo pohvalijo prvi stik z našim domom, da se zaposleni zavedajo, 

da delajo dobro in strokovno ter imajo možnost usklajevanja družinskega in 

poklicnega življenja v zdravem okolju brez kakršnih koli oblik nasilja, da imamo 

čudovit vrt in smo le streljaj odmaknjeni od samega centra mesta. 

Pred seboj imamo še veliko izzivov tako na področju strateških odločitev kot 

dnevnega usklajevanja delovnih procesov in vpeljevanja novih vsebin v delo s 

stanovalci. O tem bomo še pisali v naslednjih številkah glasila Korenine… 

Verjamem, da boste z veseljem vzeli v roko novo številko našega glasila. Želim vam 

prijetno branje, ustvarjalcem glasila pa izrekam priznanje za odlično pripravljeno 

glasilo. 

 

Direktorica 

mag. Melita Zorec  
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Spoštovane bralke in bralci glasila Korenine 

Letos 4. februarja  praznujemo 34. obletnico  

vselitve prvih stanovalcev v Dom starejših 

občanov Ljubljana  Vič-Rudnik enota Kolezija. 

Hodniki in pohištvo našega Doma, enote 

Kolezija, že kažejo znake obrabe, čeprav se 

vsa  ta leta trudimo, da bi obnovili ali zamenjali 

čim več  opreme. Ne moremo pa tekmovati z 

mladimi in bahavimi domovi v širši in ožji 

okolici, ki se kitijo z modernimi fasadami in 

širokimi hodniki. Tisto, s čimer se lahko v enoti 

Kolezija pohvalimo, so ljudje, ozaveščeni 

zaposleni in stanovalci, ki pletejo nevidne vezi 

medsebojne pomoči, razumevanja in sočutja.  

Vsi se zavedamo, da je naše poslanstvo osebam,  ki zaradi starosti, bolezni in drugih 

okoliščin ne morejo zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb, nuditi nastanitev, 

socialno oskrbo in zdravstveno nego. Naša pozornost je usmerjena k viziji, da smo 

Dom prijaznih, ustvarjalnih, dobronamernih, srčnih, strokovno usposobljenih in 

motiviranih zaposlenih. Skrbimo, za vrednote, kot so pomoč in dobronamernost, 

etičnost, varnost, spoštovanje, strokovnost, srčnost in človekoljubnost, prijaznost, 

tovarištvo in ustvarjalnost.   

Poskrbeli pa smo tudi za lepši zunanji in notranji videz enote Kolezija, saj smo v 

preteklem letu 2015 na vrtu postavili lepo novo mejno ograjo, nasuli svežo zemljo, 

obnovili lesene dele fasade, zamenjali smo talno oblogo v pritličnem hodniku, pred 

recepcijo in pred kavarnico, obnovili smo hidrantno vodovodno omrežje in nadaljevali 

s postavljanjem modernih protipožarnih vrat. Oddelke, kjer največ ljudi potrebuje 

dodatno oskrbo in zdravstveno nego, smo polepšali s pisanimi zavesami.  

S ponosom vas obveščam, o tem sem poročal že na rednem mesečnem sestanku v 

decembru 2015, da so vsakoletne ankete o počutju stanovalcev in njihovih svojcev v 

Domu, enoti Kolezija, ki jih izvedemo v oktobru za svojce in novembru za stanovalce, 

prinesle višjo oceno zadovoljstva z bivanjem v Domu kakor v lanskem letu . Splošno 

zadovoljstvo z bivanjem v Domu enota Kolezija so stanovalci ocenili s številčno 

oceno 4,46 v letu 2014 in kar z 4,56 v letu 2015. Svojci stanovalcev pa so svoje 
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splošno zadovoljstvo z bivanjem svojih naj bližjih  ocenili  4,04 v letu 2014 in 4,21 v 

letu 2015. To je kar  velik skok zadovoljstva v obeh anketiranih skupinah. V anketnih 

odgovorih sta nam obe anketirani skupini pokazali tudi področja, kjer imamo še 

prostor za izboljšanje rezultata. Z veseljem smo jih analizirali in jih kjer je bilo le 

mogoče, vključili v letni delovni in finančni načrt Doma starejših občanov Ljubljana 

Vič-Rudnik. V razvrščenih odprtih odgovorih, ki vsebujejo pohvale, pripombe in 

predloge, je kar 8 anketiranih stanovalcev opisalo  prijaznost kot posebno lastnost 

velikega števila zaposlenih v Domu enota Kolezija. Takoj za prijaznostjo je opisana 

pripravljenost zaposlenih pomagati stanovalcu. Svojci so poimensko ali po  

samostojnem delovnem mestu našteli in pohvalili sodelovanje s  kar  17 zaposlenimi, 

s katerimi so bili v stiku in so izpolnili  njihova pričakovanja ali našli ustrezne 

odgovore na njihova vprašanja. Med pripombami in predlogi pa je so večkrat 

omenjene težave z uporabo dvigala za C in D oddelek. 

Zavedamo se težav, ki jih imajo stanovalci in zaposleni z uporabo dvigal, predvsem 

na C in D oddelku, kjer je dvigalo  je prepočasno in preobremenjeno, predvsem v 

času kosila.  Stanovalci predolgo čakate, da se zvrstite in prepeljete do želenega 

nadstropja. To želimo popraviti z izgradnjo dodatnega dvigala na C oddelku. Ko 

bomo pripravili projekt, bomo vse  moči  uporabili za  pridobivanje  množice dovoljenj 

in soglasij za izgradnjo novega dvigala, ki ga tako želimo  in ga nujno potrebujemo.  

Med najpomembnejše dejavnosti, s katerimi si stanovalci krajšajo čas in s katerimi se 

fizično in miselno krepijo, so umetnostnozgodovinski krožek prostovoljke  profesorice 

mag. Olge Pavlič, krožek francoskega jezika, ki ga vodi  prostovoljka  Corinne Yar 

Sivan s francoskega govornega področja, ter  redna slikarska ustvarjalna delavnica 

skupine Arti, ki jo vodi prostovoljka umetnica Marija Cerar s pomočjo krajank umetnic  

iz bližnje in daljne okolice Doma enota Kolezija. Skupaj s  stanovalci, udeleženci 

slikarskih ustvarjalnih delavnic so članice skupine Arti ob zaključku leta pripravile 

čudovito razstavo umetnin,  nastalih iz potez s čopičem naših stanovalcev, od katerih 

marsikdo že od kdo ve kdaj ni držal slikarskega  čopiča v rokah. Okusno uokvirjene in 

razvrščene v galeriji Doma enota Kolezija so bile umetnine  čez božične in novoletne 

praznike v okras in na ogled vsem stanovalcem in obiskovalcem. Ponosen sem na 

vse sodelujoče, ki kljub težavam z vidom in nemirno roko pokažejo vsem, da jih 

lepota in ustvarjanje še zanimata  in privlačita.  

V poduk in spodbudo vsem, ki se za ustvarjanje še odločajo.  
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In za konec naj omenim še naš pevski zbor. V sredo pred božičem smo imeli nastop 

za jutranjo oddajo nacionalne televizije. Zapeli smo staro božično pesem "Glej 

zvezdice božje" in povedali vesoljni Sloveniji kako smo se včasih in se še vedno 

pripravljali na božič. Sodelovali smo mnogi, nastopali pa so stanovalci in zunanji 

uporabniki dnevnega varstva v enoti Kolezija. To so bili: uporabnika dnevnega 

varstva gospod Rus in gospa Jurič ter stanovalci g. Kežman, ga. Drk, ga. Zaviršek, 

ga. Prašnikar,g. Maček, ga. Oven in g. Sebanc.  Lepo ste nas predstavili!  

Naj ob 34. obletnici vsem zaželim: -  na še veliko lepih pesmi! 

 

Vili Dolenc 

Vodja enote Kolezija 

 

 

Na fotografiji je slika slikarke skupine Arti Milice Rajačič. Žal že pokojne, ki je 

upodobila iskriv in nagajiv pogled ustanoviteljice in dolgoletne mentorice skupine Arti, 

akademske slikarke Mare Kralj. 
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PLES 

 

Metuljev let smo, 

osvobojeni vseh spon, 

in odmev nekega časa, 

ki nas prehiteva, se nam izteka, 

in iz megle spomina prihaja 

mladost, ljubezen, 

ki se izgublja in spet oživlja. 

Smo vpeti v dih tišine, nemi klic 

po mladosti, nežni ljubezni, 

in plešemo ples življenja, 

ki počasi mineva. 

 

V julijski noči 2015                                                           

Ana Zaviršek 

stanovalka 
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SEM  KLOVN  VSEVED 

 

 

Rojen na velikem kupu lepih pletenin, krstna botra mi je gospa Helena. 

Na vratih piše delovna terapija, moj namen je opisati ustvarjalno skupino, ki ni nikjer 

omenjena ali opisana. 

 

V preddverju delovne terapije je omara polna zanimivih ročnih del,  
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pod stropom v delovni terapiji se pozibava čarovnica Pehta, vse ročno delo davnih let 

nazaj. 

Poznam gospe, ki so stanovalke Doma in prihajajo na vozičkih, s hojcami ali drugimi 

pripomočki, vsaka se sooča z zdravstvenimi težavami. Vsak dan pozdravijo gospo 

Rozi in gospo Manico, ki sta mentorici in se pomenijo o delu. Kot sem že omenil, je to 

umetniška delovna skupina, skupina različnih poklicev, intelektualk, ljubiteljic knjig,  

za kar poskrbita ga. Rozi in g. Miki. Tako te gospe ustvarjajo z ljubeznijo, domišljijo iz 

davnih spominov, čudovite in praktične pletenine iz volne in garna, ki polnijo omare in 

pogled je zanimiv, kot bi plaval po paleti slikarja. 

In neopazno prihaja legendarni Miklavžev sejem, ki je zanimiv in znan tudi onkraj 

našega doma, takrat se razstavijo in prodajajo ti čudoviti izdelki. 

Hvala tem gospem, ki tukaj ustvarjajo, da se lahko priredi Miklavžev sejem. 

 

 

 

Vaš klovn Vseved 
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ZIMA 

 

Prihaja starka zima, 

ki nobene obzirnosti nima. 

Pobeli vse od kraja,in sneg nanese, da obstaja 

vse do maja! 

 

Za nas starejše ni prijazna, 

saj nam še bolezni dodaja. 

Pa se je vseeno razveselimo 

saj pogled prelep dobimo. 

 

Kaj je lepšega, če smo na toplem, 

zunaj pa vse pobeli sneg, 

vso dolino in ves breg. 

In sliši se otroški smeh. 

 

Kepanje, sankanje in vse ostalo,                                                                                                                         

jim je veliko veselje dalo. 

Nam pa zagotovilo, 

da za zimo pomlad dobimo. 

 

Vsak dočakal bi jo rad 

naj bo star ali mlad. 

V upanju, da smo med njimi, 

Nam daje moč, da nismo v zadnji zimi. 

Fani 

stanovalka 
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E – Qalin, prva faza je za nami 

 

V DSO Ljubljana Vič – Rudnik smo se leta 

2014 v obeh enotah lotili uresničevanja 

modela upravljanja s kakovostjo E – 

Qalin. V proces smo vključili vse tri ciljne 

skupine v Domu – stanovalce, svojce in zaposlene. Delo se je začelo s predstavitvijo 

modela in uvodnimi prireditvami, kjer smo vse vključene skupine motivirali za 

sodelovanje in jim želeli model upravljanja s kakovostjo čim bolj približati.   

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 intenzivno so bili 

v proces E-Qalin vključeni zaposleni, ki so na Koleziji sodelovali v treh skupinah za 

kakovost; sestavljene so bile  iz osmih članov in moderatorja. Člani skupin za 

kakovost so prihajali iz vseh delovnih okolij. Skupine so podale veliko pobud za 

nadaljnji razvoj, saj so oblikovale konkretne predloge, ki jih je kasneje obravnavala 

skupina za razvoj. V skupini za razvoj, ki je obravnavala predloge iz obeh enot, sta 

sodelovali tudi dve 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 

Kolezija lotili v letu 2015:  

 Javna dela  

 Promocija  

 Uvedba paliativne oskrbe 

Delavci so na skupinah za kakovost oblikovali 147 predlogov. V 36 primerih smo 

predloge takoj upoštevali in jih udejanjili. Veliko uporabnih konkretnih predlogov so v 

anketah zapisali svojci in stanovalci ter tudi zaposleni.  

Tudi v prihodnje si obetamo dobrega sodelovanja in konstruktivnega dela vseh treh 

ciljnih skupin.  

Delo je zaključila že druga serija skupin za samoocenjevanje, njihove predloge in 

predloge pridobljene v anketah bo skupina za razvoj obravnavala v začetku leta 

2016. Do danes je bilo v enoti Kolezija v proces E-Qalina vključenih več kakor 70% 

zaposlenih, na kar smo lahko zelo ponosni. 

Barbara Purkart,  

vodja kakovosti 
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LIKOVNA DELAVNICA 

 

V našem domu delujejo razne aktivnosti in skupine. Ena od vseh teh je likovna.  

Po nekem naključju sem se tudi jaz znašel v tej skupini. Že od nekdaj me je veselilo 

risanje in tudi barvanje slik. Kot že povedano, iz otroških let sem rad imel risanje in 

barvanje. Te lastnosti sem dobil v Franciji, kjer je šola nudila te možnosti za risanje in 

barvanje. Vse to sem lahko užival do leta 1946.  

Po prihodu v domovino staršev in nadaljevanje šole mi je ta dejavnost ušla iz rok. 

Pridobil sem jo nazaj v starejših letih, ko sem pristal v Domu starejših občanov na 

Koleziji. Tako sem lahko ponovno začel  risati in barvati. Likovna delavnica je nudila 

vse možnosti za ustvarjalno delo pod vodstvom naše delovne terapevtke in slikark iz 

skupine ARTI. Začeli smo risati in tudi barvati in tako rezultate demonstrirali na interni 

razstavi, kar nam je bilo v veliko veselje. Omeniti moram, da sprva delo ni bilo 

enostavno. Ob vsaki razstavi vseh del je bil viden napredek. Trdim, da so talenti med 

nami. Ob koncu leta 2015 je bila organizirana razstava del vseh amaterjev. Največji 

dosežek pa je bil za nas, da je to razstavo, med drugimi, posnela Televizija Slovenija 

v eni svojih rednih oddaj Dobro jutro. Ta oddaja je bila objavljena pod naslovom 

BOŽIČ V DOMU STAREJŠIH OBČANOV Ljubljana Vič – Rudnik, 23. 12. 2015. 

Prikazali smo dejavnosti pevskega zbora, recitacije, debata je tekla o kuhinji in 

slikarstvu. Veseli smo bili take predstavitve našega dela, ki si ga je lahko ogledalo 

mnogo gledalcev v Sloveniji. Na neki način smo promovirali naš skromni kraj 

Kolezija. 

Poudaril bi, da ne bi smeli ostati na tej točki, temveč ustvariti še več s svojim delom. 

Možnosti so nam dane in izkoristimo jih.  

 

Kežman Martin 

stanovalec 

Ljubljana, 6. 1. 2016 
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Piknik v objemu marjetic 

 

Lep je bil pogled na velik obisk stanovalcev 

 v spremstvu osebja doma 

v cvetoči oazi vrta. 

Toni pesmi šarmantnega pevca so valovali prek vrta 

v vrhove brez, 

v šum Gradaščice, 

obujali naše spomine na mladost. 

Bilo je veličastno, 

razkošno, 

balzam za našo dušo. 

Še ga vabimo, da popestri naše slapove življenja. 

 

Stanovalci na vrtu, maj 2015  

A. Zaviršek 

stanovalka 
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ŠPORTNE IGRE 2016 

 

V petek 12.06.2015 , smo se zaposleni udeležili 24. letnih športnih iger na Bledu 

V izredno močni konkurenci 28 Domov iz vse 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 kakor vedno osvojili kup 

odličij : 

 Kros: 

 zlato –Tadej Kogoj 

 srebro – Eržen Matjaž 

 bron – Dolenc Vili 

 bron – Joži Štefanič  

 

 Lokostrelstvo: 

 bron – Barbara Purkart  

 

 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 so sledili 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! 
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RESNIČNA ZGODBA 

 

Ime mi je Čenč 
 

 

 

Od zlobnega gospodarja, ki me je z užitkom pretepal, sem  štiri leta star sestradan in 

umazan pobegnil. Z  bolečo rano na glavi  so me našli dobri ljudje in odpeljali v pasje 

zavetišče v Ljubljani. 

 Tukaj je bilo žalostno, bili smo druščina dobrih in zlobnih psov. Redki so bili dnevi, 

da ne bi stal ali ležal ob ograji naše kletke. 

 Ob določenih dnevih je prišlo veliko obiskovalcev, eni z namenom, da si poiščejo 

pasjega prijatelja ali čuvaja, drugi samo na obisk. Takrat je veliko mojih sotrpinov 

odšlo iz tega žalostnega doma. V takih trenutkih sem v žalosti, zapuščenosti 

razmišljal, ali bom tudi jaz kdaj srečen. 

In neki dan se je ob meni ustavila mlada gospa, me ogovorila, si me ogledovala, 

razmišljala, moje srce pa je trepetalo v tesnobi, zaslišal sem besedo >>Tega bom 

vzela>>. 
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Ko smo prišli domov, so me za silo očistili, namazali rano, nahranili in mi dali ime 

Čenč. V družini so gospodar Bojan, sinova Blaž in Jure, vsi me imajo radi.  

 Vsako jutro grem  z enim od članov družine zgodaj na sprehod, tudi v dežju ali v 

plesu snežink. Za skrb, dobroto in ljubezen, ki mi jih nudijo, jim vračam po svojih 

močeh. Potrudil sem se in njim v veselje naredil pasjo šolo, odlično, lahko se 

pohvalim,  imam visoko izobrazbo. 

 Moram povedati še kaj o sebi in kje stanujem. 

Sem velik, imam dlako pšenično rjave barve, umit, počesan, sem negovan…. Za vse 

hvala moji Jani. Sklenil sem, da je ne bom več klical gospa Jana , ampak moja Jana. 

Stanovanje imam v kotu velike predsobe z udobnim ležiščem, svoj prostor imam tudi 

na verandi. Sinova sta se poročila, odselila, pogrešam ju, zdaj  sta  Jana in Bojan 

sama,  zato ju moram še bolj varovati. Spremljam ju povsod, z njima hodim v gozd po 

gobe, na obisk k prijateljem, na morje, tam imajo lep vikend. Po dolgočasju je prišlo 

veselje …  obisk! … Dva fantka od Blaža in  punčka od Jureta. Preselil sem se v 

dnevno sobo in ju ležeč na preprogi sprejel. Ker še niso znali hoditi, so se kobacali 

po meni, vriskali in me vlekli za ušesa, bil sem kakor stari dedek. 

 Včasih je na obisk prišla nonica, pozdravil sem jo in ji vedno obliznil roko. 

Veste, staram se, zdravje me zapušča, na sprehode že težko hodim, po stopnicah od 

bolečin padam, zato me je moja Jana peljala k zdravniku. Dobil sem injekcijo in 

tablete, ki mi jih skrbna Jana daje med hrano, vse vem. 

Zelo sem opešal in največ ležim. V srcu vem, da se bom moral kmalu posloviti od 

mojih ljubljenih, ki so mi dali ljubezen, brezskrbno pasje življenje. Posebno boleče bo 

slovo od moje Jane… 

Oprostite moji nerodni pisavi in izrazom, saj nikoli nisem pisal pisma. 

Vač Čenč 

 

Čenč, star dvanajst let, ni umrl v veterinarski bolnici, umrl je z glavo v naročju svoje 

Jane. 

Še dolgo se je solzilo oko za iskrenim čuječim pasjim prijateljem 
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TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI  

           

Dokazano je, da interakcija med človekom in živaljo privede do številnih pozitivnih 

učinkov tako pri odraslih kakor  tudi pri otrocih. 

 

Živali pomagajo premagovati družbeno izoliranost in spodbujajo socialne stike, 

prinašajo lahkotnost, ljubeznivost in dajejo občutek varnosti. Človeka sprejemajo 

brezpogojno, brez obsojanja in predsodkov. Njihovo vedenje je pristno, spontano in 

neobremenjeno s psihološkimi igricami, ki jih po navadi igrajo ljudje. Terapija in 

aktivnosti s pomočjo živali sta odlični komplementarni metodi dela, ki sta uporabni v 

vseh okoljih, še posebej v institucionalnih oblikah pomoči. 

 

Terapija s pomočjo živali (ang. AAT– animal assisted therapy) je inovativen pristop, 

ki se uporablja pri rehabilitaciji in pospeševanju zdravljenja posameznikov s 

kroničnimi ali z akutnimi obolenji. Je ciljno usmerjena intervencija, v kateri je žival, ki 

ustreza določenim kriterijem, enakovreden udeleženec procesa zdravljenja. Pri 

terapiji s pomočjo živali so živali izbrane pod strogimi kriteriji in so tudi ustrezno 

izšolane. Te nato spremljajo svoje vodnike po različnih ustanovah, kjer se vključujejo 

v posamezne terapevtske programe po vnaprej določenih pravilih. Terapija je 

namenjena pospešenemu izboljšanju človekovega fizičnega, socialnega, čustvenega 

in miselnega (intelektualnega) funkcioniranja. Izvaja se lahko v najrazličnejših okoljih 

- tako na individualni kakor na skupinski ravni. Je v pomoč in podporo različnim 

profilom strokovnih delavcev, ki so jo pripravljeni sprejeti in izkoristiti njene 

potenciale. Cilji terapije so jasno določeni. Strokovna oseba (npr. fizioterapevt, 

delovni terapevt, učitelj, logoped) pripravi natančen program dela na svojem področju 

ter spremlja in ocenjuje napredek.  

 

Aktivnosti s pomočjo živali (ang. AAA- Animal Assisted Activity) so za razliko od 

Terapije s pomočjo živali zasnovane bolj sproščeno in niso ozko usmerjene k 

določenemu cilju. Ponujajo predvsem široko paleto možnosti za motivacijske, 

izobraževalne, sprostitvene in tudi terapevtske koristi, ki izboljšujejo kvaliteto 

življenja. Postavljene so v različna okolja s posebej izučenimi strokovnjaki in/ali 
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prostovoljci v povezavi z živalmi, ki ustrezajo določenim kriterijem. To so aktivnosti, ki 

temeljijo na stiku človeka z živaljo  ter imajo širšo dodano vrednost, ki bogati 

posameznikovo izkušnjo v sožitju z živaljo ter mu ob tem prinaša veselje in 

zadovoljstvo.  

 

V tovrstne aktivnosti in terapije so lahko vključene skoraj vse živalske vrste- 

najpogosteje psi, mačke in konji. Predvsem gre za živali, ki so bile z več vidikov 

preizkušene, natančno veterinarsko pregledane, bile izšolane za poslušnost in so 

uspešno zaključile prakso v različnih ustanovah. 

 

V slovenskem prostoru sta med bolj aktivnimi društvi, ki se ukvarjata z omenjenimi 

oblikami terapije- Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji 

nasmeha -  ter Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, s 

katerim že nekaj časa uspešno sodeluje tudi naš Dom. Plemenito delo, ki ga 

opravljajo člani društva s svojimi terapevtskimi psi, je izključno prostovoljne narave. 

 

Z letošnjim letom smo pričeli izvajati terapijo in aktivnosti s pomočjo psa tudi v 

enoti Kolezija - in sicer v okviru programa fizioterapije. 

 

Preko društva Tačke pomagačke sta se nam na začetku pridružili majhna psička 

Kiki- pasme mehiški goli pes s svojo lastnico Milko. Kasneje nas je s svojo lastnico 

obiskal pasji pripravnik Kazimir- pasme kraljevski koder, ki se za poslanstvo 

terapevtskega psa še pripravlja. Trenutno pa potekajo naša druženja in terapije s 

psom Olijem in njegovo lastnico Jano. Oli je prikupen mešanec med zlatim 

prinašalcem in labradorcem, ki nas je že očaral s svojo nežnostjo, igrivostjo in 

razumom. 

 

Aktivnosti in terapija potekajo v skupini, ki šteje od 10 do 15 stanovalcev, ki jih taka 

oblika fizioterapije zanima. Stanovalci lahko sedijo v krogu ali pa drug nasproti 

drugemu. Ker se vsakič pridruži skupini kakšen nov stanovalec, se mu po uvodnem 

pozdravu posebej predstavi še psa in lastnico. Program vaj je sestavljen iz 

individualnih in skupinskih gibalnih aktivnosti, pri čemer je pes soudeležen na 

različne načine.  
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 Oli ima na primer pripeto posebno oprsnico, ki ima prišite žepe, v katerih so 

pripravljeni lističi z navodili za izvedbo posamezne vaje ali naloge. Stanovalec 

prebere navodilo in demonstrira vajo, ki jo skupina potem ponovi. Število 

ponovitev lahko določi tudi pes, tako da zalaja pri posamezni nalogi. 

 Zabavna naloga je met obročev oziroma met žoge v plastični koš. Olijeva 

naloga je, da pobere in pospravi vse, kar ni zadelo koša- (za konec pa »še 

sam sebe pospravi v koš«). 

 S pomočjo elastičnih trakov, ki jih držita po dva nasproti sedeča stanovalca, se 

pripravi poligon za psa- stanovalci pa morajo glede na zahtevano višino traku- 

bodisi dvigniti roke- ali pa se spustiti v predklon. 

 Zelo priljubljena vaja za urjenje rok in prstov, je pripenjanje lasnic, sponk in 

ščipalk na gost pasji kožuh- ter seveda 

česanje in krtačenje. 

 Oli zelo rad prinaša žogo- zato mu vsak 

stanovalec vsaj enkrat vrže žogo, ki mu jo 

pes nato prinese nazaj.  

 V veliko veselje psu in v zabavo 

stanovalcev- je skrivanje pasjih priboljškov v 

posebej oblikovano leseno škatlo s skritimi 

prekati.- Stanovalci skrijejo priboljške, na kar jih pes s svojim nezmotljivim 

smrčkom vse do zadnjega poišče in z užitkom pohrusta. Tudi ob koncu 

druženja vsak stanovalec ponudi psu zasluženi priboljšek- ter ga pohvali in 

poboža. Tega se vsi (tako stanovalci- kakor pes) najbolj veselijo. 

 

To je samo nekaj od številnih aktivnosti, ki  - vsakič v 

malce drugačni obliki - potekajo ob našem enournem 

druženju. Poleg razgibanega preživljanja časa 

prinašajo med stanovalce veliko smeha, zadovoljstva 

in prijetnih trenutkov; ob stiku z živaljo se večina 

popolnoma sprosti, na dan privrejo čustva in pozitivne 

misli, prostor pa je prežet s prijetno energijo.  

 

dipl. fizioterapevtka Milena Glavač 
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MATERI 

 

Odpiram tvoje pismo, ljuba mama, 

in ko uzrem, kako si mi pisala 

in s čim začela si in s čim končala, 

z vso dušo se zavem, kako si sama. 

 

Nenadoma v očeh mi je grenkó – 

to so solzé, ki nočejo mi teči; 

a znotraj je grenkó in je sladkó, 

kako – bi komaj mogel reči. 

 

Zapiram tvoje pismo, ljuba mama, 

in svoj odgovor moram le čutiti; 

le to Ti moram tiho sporočiti, 

da nisi, da nikoli nisi sama! 

 

Vital Klabus 

stanovalec 
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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

 

V mesecu aprilu 2015 smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik na osnovi analize zdravja 

zaposlenih v obeh enotah pričeli s 5-letnim sistemskim razvojem programa 

Promocije zdravja na delovnem mestu. 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, 

ki so namenjeni vsem zaposlenim in se izvajajo za vse zaposlene pod enakimi pogoji 

z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. 

Pričakovani rezultati promocije zdravja so usmerjeni v:  

- izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja,  

- spodbujanje zaposlenih k aktivnemu sodelovanju pri aktivnostih varovanja in 

krepitve zdravja  

- omogočanje izbire zdravega načina življenja  

- in spodbujanje osebnostnega razvoja.  

 

V ta namen je dne 9.4.2015 potekala predstavitev Programa promocije zdravja za 

poslovni kolegij direktorice, skupino za zdravje in vodje delovnih enot. Na podlagi 

podatkov NIJZ za leta od 2010 do vključno 2014 je bila v mesecu marcu 2015 

izvedena analiza, ki je osnova za določanje nadaljnjih aktivnosti/vadb Promocije 

zdravja na delovnem mestu.  

 

Naš cilj je izboljšati splošno zdravje zaposlenih in prispevati k boljšemu počutju na 

delovnem mestu. Interese in potrebe zaposlenih zastopajo člani skupine za zdravje, 

ki so aktivno načrtovali vrsto in potek aktivnosti. Zaposleni ste lahko preko 

vprašalnika dobili povratno informacijo glede prehranjevalnih navad, telesnih 

dejavnosti in splošnega počutja. T.i. „Dan zdravja“ nam je ponudil priložnost poizkusa 

nekaj športnih dejavnostih: hojo oz. tek na 2400 m,  funkcionalna vadba, vadba za 

moč in raztezanje ter info točka, kjer so potekali pogovori o zdravi prehrani. Namen 

tega srečanja je bila predvsem spodbuda k razmisleku o možnih izvedljivih 

aktivnostih v Domu in motiviranje zaposlenih k udeležbi. Z zavedanjem, da je telesna 

dejavnost eden izmed ključnih dejavnikov varovanja zdravja, in z namenom, da bi 

skupaj šli po tej poti dolgoročnega zdravja in dobrega počutja, smo postopoma začeli 
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uvajati posamezne aktivnosti: 

 funkcionalna vadba, 

 joga, 

 tečaj nordijske hoje, 

 pohodi na bližnje hribe (ob primernem vremenu), 

 vadba z elastičnimi trakovi (obnovitveno srečanje), 

 predstavitev tehnik sproščanja, 

 aktivni odmori, torej vadbo med samim delovnim procesom, z namenom 

razbremenitve in preprečevanja akutnih in kroničnih poškodb ter bolezni, 

 predavanja (Rak na dojki, Obvladovanje zdrave telesne teže skozi način 

prehranjevanja) 

 delavnice 

 idr. 

 

Pomembno je poudariti, da se vse naštete aktivnosti zaposlenim štejejo v delovni 

čas in so za vse popolnoma brezplačne.  

 

Na spletni strani Doma (www.dso-vic.si) lahko na podstrani namenjeni za zaposlene 

(Obvestila za zaposlene\Login\Username: dsovic, Password: domsmoljudje) 

dostopate do številnih zanimivih in uporabnih prispevkov na temo zdravja, prehrane 

in zdravega načina življenja. Poleg vsega navedenega občasno preko plakatov, 

letakov, e-mailov, objav v Novičniku oz. na druge neformalne načine obveščamo in 

informiramo zaposlene tudi glede drugih dogodkov/vsebin/nasvetov, ki sicer ne 

potekajo v Domu neposredno v okviru projekta Promocije zdravja, ampak so 

vsebinsko povezane in morda za marsikoga zanimive ter koristne. 

 

Da vse bolj sledimo motu „Zdrav duh v zdravem telesu“ smo dokazali tudi ekipno na 

24. letnih športnih igrah v Ribnem pri Bledu. V izredno močni konkurenci 28 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 pa smo prav tako osvojili kup odličij. Rezultati so 

torej spodbudni in nudijo izhodišče za nadaljnja prizadevanja. 

 

http://www.dso-vic.si/
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Ko gledamo na projekt Promocije zdravja kot celoto, ga po eni strani ne smemo 

dojemati kot zgolj zakonsko obvezo delodajalca, po drugi strani pa tudi ne samo kot 

''finančno investicijo''. Eden izmed glavnih učinkov vpeljanih aktivnosti je namreč 

gotovo ustvarjanje povezanosti na neformalnem nivoju, ki nam nudi dobro priložnost 

za srečevanje v drugih vlogah v bolj sproščenih situacijah. Tako krepimo medosebne 

odnose preko drugačne oblike druženja, ki pa ima vseeno skupen cilj: zdrav način 

življenja in izboljševanje počutja. 

 

Tako ni nenavadno, da so aktivnosti promocije zdravja dobro sprejete med 

zaposlenimi, kar se odraža tudi v številni udeležbi. Udeležba in vaši odzivi sta na 

obeh enotah kljub velikim delovnim obremenitvam in neprekinjenemu delu nad 

pričakovanji. Omenjene aktivnosti predstavljajo predvsem možnost za sprostitev in 

zabavo, kar pa si zaposleni v Domu po izjemno napornem in odgovornem delu 

vsekakor zaslužimo. Vse aktivnosti potekajo v sproščenem in zabavnem vzdušju, 

zato upamo, da vam bodo v spodbudo in navdih tudi v prihodnje. V želji, da obrnete 

nov list v svojem življenju in ohranite oz. izboljšate svojo psihofizično pripravljenost, 

vas vabimo, da se jih udeležujete in k udeležbi spodbujate tudi svoje sodelavce. Vaše 

zdravje je namreč neprecenljiva vrednota, ne izpustite ga, da vam uide, ampak ga 

vzemite v roke in negujte. Obvestila o nadaljnjih dogodkih in aktivnostih bodo 

pravočasno objavljena na oglasnih deskah ter na spletni strani (Obvestila za 

zaposlene).  

 

S promocijo zdravja na delovnem mestu bomo nadaljevali tudi v letu 2016. Upamo, 

da bo vsak med vami našel vsaj eno aktivnost, ki ga bo navdušila, obenem pa vas 

vabimo, da nam vaše morebitne predloge glede promocije zdravja (želene 

aktivnosti, delavnice, predavanja…) posredujete na e-naslove:  

- Matej Peteh, matej.peteh@dso-vic.si  

- Matjaž Eržen, matjaz.erzen@dso-vic.si  

- Tadej Kogoj, tadej.kogoj@dso-vic.si  

oz. jih oddate pisno v nabiralnik (pohval in pritožb). Tako bomo lahko skupaj z vami 

oblikovali program, ki bo ustrezal vašim željam. Veseli smo vaše udeležbe, vaših 

odzivov, idej in predlogov.  
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Skupino za zdravje sestavljajo: Matej 

Peteh (vodja skupine), Matjaž Eržen, 

Damjana Hudolin, Silvestra Zalesnik, 

mag. Melita Zorec, Draženka Klaić, 

Milena Glavač, Tadej Kogoj in Nataša 

Deželan ter predstavnica zunanjega 

izvajalca programa Promocije zdravja.  

 

Matej Peteh 

 

 

 

 

Mojim pravnukom 

 

Kaj vse bi vam želela dati 

a le svoje pesmi imam, 

v njih beseda vsaka 

spev je moje duše. 

Niz besed v preddverju  čaka, 

da iz njih za vas  

rodi se pesem nežna. 

Vi ste zame rosen popek, 

šopek cvetja 

melodija nežna,  

ki vas boža v neskončnost.   

 

                                Nonica  
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NEKAJ O ODNOSIH MED STANOVALCI DOMA 

 

Ko se upokojenec naseli v domu za starejše občane, se  mora najprej vživeti v novo 

okolje, se prilagoditi novemu načinu življenja, se seznaniti z osebjem in navezati stike 

s stanovalci. V domu je zaposlenih veliko sester, vsaj tako jim pravimo; v resnici 

imajo različne naloge, so strežnice, negovalke, bolničarke. Niso pa samo Slovenke, 

temveč so mnoge prišle iz Bosne ali Srbije, vendar se niti po govorici niti po navadah 

ne ločijo od naših. Drugačna so včasih samo njihova imena in na te se moraš najprej 

navaditi. Naj jih naštejem: Andža, Asima, Hatidža, Kada, Razija, Jelena.  

Odnosi s stanovalci se razvijejo počasi. Nekateri ti takoj zbudijo pozornost. Kmalu 

sprevidiš, s kom se bo dalo pogovarjati. Nekateri kmalu pokažejo, da imajo podobne 

interese kot ti. Ta ali ona gospa – moških je nenavadno malo – se sama začne 

zanimati zate.  Eden poglavitnih problemov pa je pozdravljanje. Brž se izkaže, da te 

nekateri redno pozdravljajo, bodisi z besedo bodisi z zamahom roke ali kimanjem. 

Tem tudi sam redno ozdravljaš. So pa to sami stari ali zelo stari ljudje in niso več vsi 

popolnoma prisebni. Mnogi so apatični, ravnodušni, ta ali oni nikogar ne pogleda. 

Marsikdo te sprva pozdravi, potem ko si se seznanil z njim, potem pa to pozabi in se 

ne zmeni več zate. Ali so nekateri zmerom tiho, hočejo svoj mir, ne želijo se 

pogovarjati. Z vsemi takšnimi je najbolje, da jih ne vznemirjaš, se jim ne vsiljuješ. 

Predvsem pa ne smeš nikomur nič zameriti. Kako reagirajo, je odvisno od tega, v 

kakšnem stanju so: ali so zdravi, trdni, odločnega značaja, optimisti ali imajo kakšne 

težave, so potrti, melanholični, nejevoljni, pesimistični. Pustiti jim moraš, da ravnajo 

po svoje. Kvečjemu se lahko potrudiš in jim privoščiš prijazno, spodbudno besedo ali 

jim izkažeš kakšno majhno pozornost.  

Če vse to upoštevaš, lahko postaneš vzoren stanovalec doma in lažje prenašaš 

tegobe starosti. 

 

Vital Klabus 

stanovalec 
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Cerkvica Petra in Pavla 

 

Pride kot val davni spomin na  staro razpadajočo cerkvico.  

 

Med vojno smo člani Dolenjskega okrožja OF stanovali  v vasi Kamen Vrh. Moje delo 

kot zdravstveno socialne delavke skojevke je bilo obiskovanje vasi. Pot me je vodila 

mimo že omenjene cerkvice, okrašene z grmovjem v objemu smrek. Omet je 

odpadel, zvon je že davno odzvonil jutranji  pozdrav, bila je skrivnostno zanimiva in 

vedno bolj me je vleklo, da bi jo obiskala. 

Nekega dne sem se odločila, da se bom oborožila z močno  palico zaradi kač;  

 

 

počasi sem stopala po zaraščeni  poti proti vratom, obotavljivo sem pritisnila na staro 

kljuko, 
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 vrata so se hreščeče odprla, ven se je usul težak vonj po zatohlosti, plesnobi, 

umazaniji, malo sem počakala in počasi vstopila v temno samoto proti oltarju.  
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Žalosten je bil pogled na razpadajoče stanje, za okras pa je iz razpok rastel plevel, le 

čudovite freske na stropu so se bahale.  

 

 

 

Občutek sem imela, da je v preteklosti let še zmerom  neko dostojanstvo, ko je bil 

zvon, se oglašale orgle, se pred cerkvico zbirali in pozdravljali vaščani, prihajale 

kočije z grajsko gospodo. 

Ob pogovoru z vaščani  so freske ostale skrivnost, poznali pa so legendo, ki gre iz 

roda v rod , da je cerkvico pred 900 leti sezidal graščak iz Korinja, ker je na tem kraju 

našel sina, ki se je izgubil pri grajskem lovu.  

 

 

 

Po vojni je bila cerkvica obnovljena in je zgodovinski biser Suhe Krajine ter turistična 

točka. 

Slikar čudovitih fresk je Janez Ljubljanski. 

Po spominu iz leta 1944. 

Ana Zaviršek 

stanovalka 

November 2015 
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NAŠ DOM 

 

Naša hiša je velika in ima stanovalce kot se »šika«! 

Eni so še pri moči, drugi so še kar poskočni, 

spet drugi pa povsem ne močni! 

Za vse pa je treba poskrbeti in posebno  

potrpežljivost imeti! 

Za nas skrbijo različni kadri, 

v glavnem so prijazni! 

So pa tudi taki, ki ne ustrežejo 

prošnji vsaki! 

Vsi stanovalci smo v glavnem stari! 

Ki pa smo bili, tudi mi, najprej  

mladi in zdravi! 

Da greš v dom ostarelih, je težek korak! 

Tega pa ne doživi vsak! 

Življenjska doba se sedaj podaljšuje! 

Lahko bi rekli, da se to, starost imenuje! 

V temačnih dneh in temnih 

nočeh, se vračajo misli, v grozo, 

v trpljenje, o izgubi svojih dragih, ki so 

v življenju s tabo resnično bili, pa so  

prekmalu odšli. Ostal je le spomin! 

                                                     Fani 

stanovalka 
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Tema  

 

Sediš v temi, zahod žari, 

zamišljena z vetrovi duša ti potuje, 

drhteč od skrite sile. 

Vse bolj kruto otožnost te napada, 

ostri nož ne reže a boli. 

Korak samo še utrujenost pozna. 

Ves mik lepote pogum ti jemlje, 

te čuden bes zagrabi, 

v prsih boj se vname. 

Počasi zmagaš, 

se vrneš v objem življenja. 

 

Avgust 2015  

Ana  Zaviršek 

stanovalka 
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NEK VEČER 

 

V blišču večera se je polnila jedilnica z oskrbovanci in gosti. Bila je kot pisan cvet. 

Osebje doma je ves čas ustvarjalo prisrčno vzdušje v ritmu plesa, za pozdrav je 

zapel in zaigral ansambel. Sledilo je poročilo.  

In posebnost večera – obiskal nas je Dedek mraz in bil prisoten ves večer, naše 

kuharice pa so nas postregle z lordsko večerjo, tudi srečelov je bil zanimiv. In luč 

večera s plesom je počasi ugašala. 

Hvala vsem, ki ste nam dali ta romantičen večer.  

Počasi prihaja Novo leto 2016. Želim, da se vam uresničijo vse želje. 

 

Ana Zaviršek  

stanovalka 

december 2015 
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INTERVJU Z G. VITAL KLABUSOM O NJEGOVEM OBSEŽNEM 

PREVAJALSKEM DELU 

 

G Klabus Vital je bil 30 let glavni 

urednik za publicistiko, filozofska dela, 

slovarje, biografije in praktične 

priročnike na Državni založbi Slovenije. 

Hkrati je prevajal knjige iz nemščine, 

francoščine in angleščine. Študiral je 

svetovno književnost na Filozofski 

fakulteti. 

 

Katera knjiga, ki ste jo prevedli, vam je najbolj ostala v spominu?  

Skupaj sem prevedel 90 knjig, lahko izpostavim Roberta Walserja s knjigo Pomočnik, 

Hermana Hesseja s knjigo Demian, Denuziera s knjigo Luiziana in knjigo istega 

avtorja Mrtvi rokav. Najbolj mi je bila všeč knjiga, ki jo je bilo tudi najtežje prevajati – 

Voss  avtorja Patricka Whita. 

Prevajal sem tudi znanstvena dela, kot npr: Zgodovina človeštva, biografija Marije 

Terezije, filozofske knjige, kot npr: filozofska razprava o Estetiki.  

 

Kateri pisatelji so vas najbolj  navdušili oz. čigave knjige še vedno največ  

berete? 

Najraje berem dela pisatelja Bernharda, Maxa Frischa … 

 

Ali lahko izpostavite katero knjigo slovenskega avtorja, ali prevajalca? 

Ja, Branka Gradišnika in Marjana Poljanca. 

 

Iz katerega jezika ste najraje prevajali? 

Iz nemščine in francoščine. 

 

Ste za prevedena dela dobili tudi kakšno nagrado? 

Ja, 2 nagradi. Društvo književnih prevajalcev mi je dodelilo nagrado leta 1970 za 

biografijo o Puškinu in leta 1995 nagrado za knjigo Voss avtorja Patricka Whita. 
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Tukaj lahko povem, da je prevajalec v bistvu najboljši bralec, zelo natančen bralec.  

Že kot otrok sem  veliko bral. Danes je veliko knjig, veliko izbire, pred vojno tega ni 

bilo. Poleg prevajanja sem pisal tudi literarne kritike in članke za revije in časopise.  

Članke nameravam zbrati v eno knjigo. Moje kritike so bile objavljene v revijah 

Beseda, Naši razgledi, Razgledi, v časopisu Delo, Ljudski pravici. Bralcem 

priporočam revijo Bukla, ki poroča o novih knjigah. 

 

Koliko knjig ste lahko letno prevedli? 

Za povprečno knjigo z 200 stranmi sem potreboval 2 do 3 mesece. Doma imam 

polno omaro slovarjev, ki so mi bili v pomoč pri prevajanju. Je nekaj rokopisov, ki niso 

izšli, ker za to ni bilo več zanimanja  založnikov, tak primer je Zgodovina evropskih 

narodov. 

 

Kaj pa trenutno, še radi berete? 

Berem Jančarjevo knjigo To noč sem jo videl in dve avtobiografski knjigi Janka Kosa. 

 

      

   Intervjuvala 

   dipl. delovna terapevtka 

    Roza Micevska 
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Stoletniki 

 

V letu 2015 smo v domu kar dvakrat praznovali 100 – letnico.   

30. aprila je 100 let dopolnila ga. Dana Milatovič. V dogovoru s svojci smo praznovali 

12. maja. Prisotna sta bila hčerka in sin, za prijetno vzdušje je poskrbel domski 

pevski zbor. Tako kot vedno, je bila tudi tokrat gospa Dana zadovoljna in nasmejana. 

Ni pa manjkalo njenih duhovitih besed. 

 

 

 

3.12.2015 je 100 let praznoval gospod Jan Franc. V obleki in kravati ga je iz oddelka 

na praznovanje pripeljala soproga. Gospa  je 10 let mlajša in je še doma, »ampak na 

obisk pa lahko hodi«, se pošali gospod Jan. »zato, da me še kaj 'pockrlja'«. Poleg 

soproge je bilo veliko svojcev – hčerka, zet, nečakinje in nečaki. Prisotni pa so bili 

stanovalci iz njegovega oddelka in tudi že omenjena 100 – letnica, ga. Dana, na kar 

sta se tudi skupaj fotografirala. Tudi tokrat je za prijetno vzdušje poskrbel domski 

pevski zbor. Zraven je zapela tudi soproga gospoda Jana, ki poje v viškem pevskem 

zboru. Gospod je v dom prišel pol leta pred 100. rojstnim dnevom in se je od takrat 

naprej pripravljal in nas opominjal, da bo tretjega decembra on praznoval svoj visoki 

jubilej. 

 

 

 

 

 

 

dipl. delovna terapevtka 

    Roza Micevska 
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POZNA PESEM 

 

                                                           V tej pozni noči se vendarle še 

                                                      svetlika nekaj svetlega, sijočega 

                                                   in kaže smer, razsežnost, bližnji cilj. 

                                              V tej gluhi lozi še se sliši 

                                          šepet nečesa, kar je prej kipelo. 

                                      Čas teče, misel vztraja 

                                  in ne ugasne, ne utihne. 

                               Ko vse postaja tiho, vedno tišje, 

                            beseda komaj sliši se, a sliši se. 

 

                                                                      Vital Klabus 

                                                                         stanovalec 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 38 ~ 
 

PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2015 

JANUAR   

 
   
 
 
 
 

DELAVNICA PEKA PIŠKOTOV                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PLESNI NASTOP – PLESALKE LUČI                                                                                           
 

 

FEBRUAR  
 
            
 
 
 
 
 

OB OTVORITVI SKUPNE LIKOVNE 
RAZSTAVE JE NASTOPIL ANSAMBEL 
IRSKE GLASBE FOLK ETC 
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PROSLAVA OB OBLETNICI DOMA  
 

 
 
 
 
 

 

MAREC  
 

  
 
 
 
 
 

NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA BARJE  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DELAVNICA BARVANJE OKRASNIH 
PIRHOV     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

BARVANJE PRAVIH PIRHOV 
 
 
 
 

 



~ 40 ~ 
 

APRIL 
 

 
 
 
 

LIKOVNA DELAVNICA NA 
KATERI SO SKUPAJ  
USTVARJALI STANOVALCI IN 
SLIKARKE IZ SKUPINE ARTI 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

NASTOP OTROK IZ VRTCA 
 
 
 
 

 

MAJ 
 
 
 
 
 
 

100 LET JE PRAZNOVALA 
GOSPA DANA MILATOVIČ  
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JUNIJ  
 

 
   
 
 
 
 

MARJETKIN PIKNIK  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RAČUNALNIŠKA DELAVNICA 
V SODELOVANJU S 
CENTROM ZA 
IZOBRAŽEVANJE »CENE 
ŠTUPAR«  
 
 
                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 

 
IZLET NA TRŽNICO S 
PROSTOVOLJCI IZ KOLINSKE  
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NASTOP ČLANOV 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠIŠKA  
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                      

PIKNIK NA DOMSKEM VRTU  
 
  
 
 
                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
IZDELAVA ČEŠNJEVE PITE  
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SEPTEMBER 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 

OBIRANJE DOMSKE TRTE IN 

DRUŽENJE 

 
 
 
 
 

 
 

OKTOBER 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 

KOSTANJEV PIKNIK  
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SKUPINA ZA FRANCOŠČINO V 

KAVARNICI »LE PETIT«  
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NOVEMBER 
 

                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

NASTOP PLESNE SKUPINE 
DRAVLJE  
 
 
 
 
 
 
 

 

DECEMBER 
 

                                                                  
 
 
                                                                     
 

DELAVNICA IZDELAVE 
NOVOLETNIH VOŠČILNIC  
 
                                                   
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MIKLAVŽEV SEJEM  
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NOVOLETNA ZABAVA  
S SREČOLOVOM  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELAVNICA SADITVE 
BOŽIČNEGA ŽITA  
 
                                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTVORITEV SKUPNE LIKOVNE 
RAZSTAVE  
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MALE SIVE CELICE 

 

Poiščite imena živali v spodnjem besedilu. 

 

ADFKLJŠIMPANZCMEIPRAŠIČCMEC

ZEBRAMEKDOKJCTCSEPOLŽCMEIJ

SDFHJELENYSŠŠPMAČKAWIHQKO

NJWWWITIGERAPWMAPANDAQIEL

SĐKOALACOWPKRAVAPCŠNOSOR

OGQPEIEPSVIZECWQPRŽQYOPICA

XPEČSĐIZEBRAPWĆEŠČUREKSPQ

ŠYGOLOBQPWPRČEBELAYPWNGO

SKAPQĐYKOKOŠUEUIRPTZPETELI

NYNGIOWEAJPIŠČANECPUJYBIOEZ

AJECPOUIOEJESRAKAYXCEMEHŽE

LVASDUYOMEDVEDŠPLĆWALEVPI

PWLISICABJKHIWVEVERICAYMCIJE

IOJPAPIGAMEMELABODAWLEJIOIJ

QJQGLISTAWKEJFLEKJVOLKYPWE

RVRANAWQŠKUŽAWŽ 
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