
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POD KLOBUKOM  
 Št. 16  

 

GLASILO DOMA STAREJŠIH OBČANOV  

LJUBLJANA VIČ - RUDNIK, ENOTA BOKALCE 

September 2016 



 

2 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom ni samo hiša, 

dom smo ljudje. 
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UVODNO RAZMIŠLJANJE 

 

 

Veliko problemov na svetu bi izginilo,  

če bi govorili drug z drugim namesto,  

da govorimo drug o drugem. 

 

 

 

Pred nami je nova številka bokalškega glasila Pod klobukom z novimi 

zanimivimi vsebinami in prispevki naših stanovalcev, njihovih svojcev in 

zaposlenih. V Domu že 63. leto ustvarjamo in izboljšujemo pogoje za prijetno 

bivanje in počutje stanovalcev. 

Posodabljanje starih stavb nam pred-

stavlja velik izziv tako s finančnega kot 

organizacijskega vidika. Pa vendar, še 

vedno najdemo moč, voljo in energijo za 

vnašanje novih programov in oblik dela, 

ki temeljijo na sodobnih konceptih dela, 

in nenazadnje tudi vzpostavljanje in 

ohranjanje ter izboljševanje pristnega in 

čutečega odnosa s stanovalci, ki je vse-

bovan predvsem v izpopolnjevanju ko-

munikacije in njej podobnih vsebin.  

V okviru modela E-Qalin smo že drugo 

leto velik pomen posvečali vključevanju 

zaposlenih, svojcev in stanovalcev v 

soustvarjanje pogojev dela in samega 

delovnega procesa. Ustrezna povratna 

informacija o uresničevanju danih pred-

logov na skupinah za kakovost krepi 

zaupanje zaposlenih v aktivno sodelo-

vanje in možnost uresničevanja spre-

memb. Podane predloge jemljemo resno, 

ker nam je mar in ker verjamemo v 

pristen medčloveški odnos, ki temelji na 

biti slišan, aktivno vključen in pohvaljen 

za dobro opravljeno delo. Pri prema-

govanju vsakodnevnih izzivov je ostati 

človek tisto, kar šteje in predstavlja 

dodano vrednost naših storitev. Ankete 

zadovoljstva vseh treh skupin (stano-

valcev, svojcev in zaposlenih) nam 

omogočajo, da kvaliteto svojega dela 

nenehno preverjamo in sprejemamo 

odločitve za uvajanje novih sprememb in 

uresničevanje podanih predlogov. Na ta 

način smo preuredili teraso ob zgornjem 

vhodu ter jo naredili bolj varno pred-

vsem za težje pomične stanovalce, name-
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stili nov avtomat za tople napitke v 

pritličju med oddelkoma B in C, 

dokončali senzorni park, kjer imajo 

stanovalci in obiskovalci veliko prostora 

za sprehode v naravi, opazovanje 

rastlinja in živali, medgeneracijsko dru-

ženje in povezovanje, manjša prazno-

vanja osebnih praznikov, razgibavanje 

na starostnikom prilagojenih napravah, 

igro na naravnih igralih, uredili smo nov 

ekološki otok bližje matični stavbi Doma, 

uvedli letne pogovore, nov način za-

menjave osebnega perila v novi hiši… 

Veliko pozornosti smo posvečali usposa-

bljanju in izobraževanju zaposlenih tako 

na področju strokovnih kot drugih 

vsebin. Že drugo leto smo tako izvajali 

aktivnosti v okviru promocije zdravja za 

zaposlene in na ta način spodbujali 

druženje med zaposlenimi različnih 

delovnih skupin in enot ter krepili telo in 

duha za premagovanje vsakodnevnih 

izzivov. Nenazadnje lahko s ponosom 

povemo, da so naši zaposleni že drugo 

let zapored oziroma v zadnjih petih letih 

trikrat osvojili prvo mesto na letnih 

športnih igrah domov za stare, ki jih 

organizira Skupnost socialnih zavodov 

Slovenije. V okviru strokovnih vsebin 

smo veliko časa in pozornosti namenili 

izobraževanju zaposlenih na področju 

paliativne oskrbe. Oblikovali smo pa-

liativni tim kompetentnih zaposlenih in 

zunanjih sodelavcev vključno z zdrav-

nico, specialistko splošne medicine, in 

zdravnikom, specialistom internem 

medicine s specifičnim znanjem s podro-

čja paliativne oskrbe. Upravičeno smo 

zelo ponosni na uvedbo družinskih 

pogovorov, ki so zelo pomembni za 

kvalitetno zagotavljanje paliativne oskr-

be in s katerimi bomo stanovalcem, ki so 

potrebni tovrstne obravnave in se zanjo 

odločijo, lahko ponudili bolj kvaliteto 

oskrbo in zdravstveno nego.  

Delavnice o komunikaciji in medosebnih 

odnosih povezujejo zaposlene, jim omo-

gočajo prepoznavanje ustreznih vzorcev 

obnašanja, odzivanja v kritičnih si-

tuacijah ter prinašajo potrditev za dobro 

opravljeno delo in krepijo občutek lastne 

vrednosti in odgovornosti. Strokovni 

delavci in sodelavci so bili tudi v tem 

letu vključeni v supervizijski proces pod 

vodenjem izkušene supervizorke z 

licenco. Z zunanjim izvajalcem smo 

izvedli šestdnevno delavnico naravna-

nosti na stanovalce in procese, ki je del 

vpeljave sistema kakovosti E-Qalin, kot 

interno izobraževanje pa smo ponovili 

10-tedenski sklop izobraževanj s podro-

čja paliativne obravnave. 

Vseskozi je potekalo tudi intenzivno 

vključevanje Doma v okolje s širjenjem 

izvajanja storitev oskrbe v bližnjih 

oskrbovanih stanovanjih, novačenjem 

prostovoljcev in praktikantov ter pri-

pravnikov različnih smeri, uspešnim 

kandidiranjem na razpis za javna dela. 
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Dober glas o Domu smo širili tudi z 

vzpostavljanjem ustreznega odnosa in 

kvalitetnim izvajanjem patronažnega 

varstva v bližnjih oskrbovanih sta-

novanjih. Letos smo prvič koriščenje 

počitniških kapacitet v Stinici ponudili 

bivšim zaposlenim, kar so le-ti sprejeli z 

velikim odobravanjem.  

Ker v Domu zremo v prihodnost in 

upamo sanjati, smo v mesecu juniju na 

dvodnevni delavnici »Včeraj, danes, jutri 

– kje smo in po kateri poti bomo šli 

naprej? vodje skupaj s sodelavci, pred-

stavniki vseh delovnih skupin, oblikovali 

vizijo za naslednje petletno obdobje. 

Spomini na izjemno uspešno dvodnevno 

druženje so nepozabni, neprecen-

 

ljivi in pomenijo moč za črpanje energije 

v časih, ko dnevi niso ravno takšni, kot 

smo si jih zamislili.  

Svojci stanovalcev so pomemben de-

ležnik pri vzpostavljanju in zagotavljanju 

dobre komunikacije z našimi stanovalci, 

zato smo pričeli s povabili k vklju-

čevanju svojcev v domske aktivnosti 

(piknike, predavanja, druženje s stano-

valci…), s svojci novonastanjenih stano-

valcem smo se redno srečevali na 

sestankih, aktivno je delovala skupina za 

samopomoč svojcev stanovalcev z de-

menco.  Za svojce smo pripravili periodi-

čen novičnik, v katerem jim želimo na 3-

4 mesece približati pomembne dogodke 

v Domu, aktualne vsebine, prireditve, 

novosti…. 

Na področju investicijskega vzdrževanja 

smo zelo ponosni na izgraditev kolesar-

nice ob recepciji, zamenjavo dotrajanega 

pohištva v sobah na nekaterih nego-

valnih oddelkih, namestitev novih 

oprijemal na nekaterih hodnikih nego-

valnih oddelkov, obnovitev sanitarij za 

obiskovalce v prvem nadstropju stare 

hiše, delno obnovitev inštalacij za TV 

signal, ločitev nove hiše na požarne 

sektorje, ukinitev parnega sistema, sa-

nacijo strelovodne napeljave. Veliko 

energije smo posvetili tudi posodobitvi 

informacijskega sistema in elektron-

skemu beleženju storitev zdravstvene 

nege in oskrbe. Zaradi boljšega obvla-
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dovanja stroškov energije smo na 

podlagi energetskega pregleda natančne 

analize delovanja pralnice in dobrega 

sodelovanja med enoto pralnice in 

zdravstveno negovalne službe občutno 

zmanjšali količino opranega perila.  

Zaposleni smo skupaj s stanovalci 

ponovno 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. Zunanji izvajalec je teme-

ljito in strokovno ustrezno obrezal 

drevesa in grmičevje v okolici Doma, 

počistili smo gozdiček ob gospodarskem 

poslopju, iz katerega smo odstranili sta-

ra in posušena drevesa. 

Pa vendar smo kljub stari stavbi in 

večjemu številu triposteljnih sob najbolj 

ponosni na to, da smo v okolju pre-

poznani kot Dom z odličnimi storitvami 

oskrbe in zdravstvene nege ter 

rehabilitacije, o čemer pričajo tudi 

pozitivne povratne informacije sta-

novalcev in njihovih svojcev, saj so 

našemu delu v individualnih anketah 

izrekli 141 pohval, precej več kot v 

preteklem letu. Izrečene pohvale nam 

dajejo zagon za nadaljnje delo in 

uresničevanje našega poslanstva in vi-

zije. 

Pred seboj imamo še veliko izzivov tako 

na področju strateških odločitev, ada-

ptiranja starih stavb kot dnevnega 

usklajevanja delovnih procesov in 

vpeljevanja novih vsebin v delo s 

stanovalci. V prihodnjih petih letih se 

bomo veliko ukvarjali z energetsko sa-

nacijo in prilagoditvijo bivalnega 

standarda v novi hiši (umestitev sa-

nitarij s prho v vsako sobo, zamenjavo 

strojnih in elektro inštalacij, ureditvijo 

požarne varnosti), načrtujemo prido-

bitev polnega certifikata Družini pri-

jazno podjetje in certifikata modela 

kakovosti E-Qalin, vpeljavo novih 

tehnologij v delo v Domu, nudenje 

pestrega nabora storitev za stanovalce in 

zunanje uporabnike, organiziranje pe-

riodičnih izobraževanj za svojce….  O 

navedenih vsebinah 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 

branje, ustvarjalcem glasila pa izrekam 

priznanje za odlično pripravljeno glasilo. 

 

 

mag. Melita Zorec 

direktorica 
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KONCERT SKUPINE 

»MAMBO KIKS« 

 

V našem Domu se čez leto 

odvije cela paleta aktivno-

sti iz bogatega kulturnega 

programa. Nastopajoči pri-

hajajo iz vrtcev, osnovnih 

in srednjih šol, iz raznih 

društev, organizacij… Poje-

jo, plešejo ali igrajo na razne inštrumente. Včasih se »temperatura ozračja« v 

domski dvorani močno dvigne. Navdušeno ploskamo, pojemo, tudi zaplešemo 

in tudi potočimo kakšno solzo sreče in veselja, ki privre na dan iz globin srca.  

Dogodek, ki nam je letos »pognal kri po žilah« in ki bi na tekmovanju »Talentov« 

nedvomno zmagal, je bil koncert skupine MAMBO KIKS. Kdo so člani te skupine, kdo 

je njihov vodja in kako, s čim so nam popestrili junijski dopoldan v Domu. 

Mirjam Režek, delovna terapevtka in 

Janja Jamnik, fizioterapevtka, obe 

zaposleni v našem Domu. Na nastopu 

skupine MAMBO KIKS sta obe stopili v 

nekoliko drugačno vlogo. Voditeljici, 

vodje, dirigentki? 

Lahko bi se reklo dirigentki ali pa 

voditeljici skupine. Gonilni sili, navdih! 

Nam lahko predstavita skupino 

MAMBO KIKS? 

Na nastopu je bilo sedem članov, tre-

nutno pa skupina šteje osem članov (en 

moški, sedem žensk). Vsi imamo radi 

glasbo. No, gospod Hrastnik je bil bobnar 

v ansamblu Babilon, ostali smo pa 

ljubitelji bobnanja, naravni talenti! Ime 

skupine je deloma nastalo po imenu 

skupine »Mambo kings«. Na velikih 

žogah, po katerih tolčemo s ku-

halnicami, piše MAMBO…, pa ker nismo 

ravno sto procentno uglašeni in tudi 

»kiksnemo« smo »Mambo kiks«. 

Dobivamo se ob četrtkih, v prostorih 

fizioterapije.  

Na začetku in še ko sva bili na 

izobraževanju, nisva verjeli, da bodo 

stanovalci tako močno zainteresirani za 

to obliko vadbe. Nisva točno vedeli, kako 

naj bi zgledal »žoga bend«. Šele ko 
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človek sam poskusi, začuti, kaj to je. Je 

telovadba, sprostitev, druženje. Človek 

se razgiba, sprosti notranje napetosti, uri 

spomin in koncentracijo, uri koordi-

nacijo gibov… Na koncu je dobre volje! 

Lomijo se kuhalnice! Tudi na koncertu se 

je to zgodilo, ste opazili? 

Zelo uspešno sta skupino naših 

stanovalk in enega stanovalca pri-

peljali do odmevnega nastopa. Koliko 

vaj in truda je v ozadju? 

Skupina se je oblikovala septembra 

2014. Skoraj dve leti se je utrjeval 

program, ki ste ga slišali na koncertu. 

Imamo torej dvanajst koreografij, nasta-

ja že trinajsta. Stanovalci - člani skupine 

so večkrat sami izrazili željo po nastopu. 

Nastop jim je veliko pomenil. Bili so 

ponosni na končni uspeh in to za-

služeno! 

Sedaj se kaže interes med sodelavci, da 

bi tudi imeli tako skupino… Mogoče… 

Program je vseboval raznolike melo-

dije in ritme. Kako, po kakšnem 

ključu izbirata pesmi? 

Gledamo na to, da so pesmi ravno prav 

ritmične, dinamične, da imajo primeren 

tempo, take, ki »gredo rade v uho«. Da so 

različnih žanrov: narodno zabavne, 

popevke, klasika... Da je za vsakega 

nekaj.  

Članice skupine, naše stanovalke, so 

povedale: 

To je za razvedrilo. Bolj kot smo jezni, 

bolj mahamo!  Gabrijela Kosi 

Enkratno je bilo! Tako smo Mirjam 

gledali, da ja ne bomo napake naredili. 

Slavka Mikulaš 

Dobro sem se počutila. Rada sem v tem 

vzdušju. Marija Okorn 

Všeč mi je, ker vsi enako tolčemo.  Milka 

Butinar 

Hvala za pogovor, ki ga zaključujemo 

s pomenljivim besedilom pesmi sku-

pine Hazard z vašega koncerta. Veliko 

skupnih uspehov še naprej! 

 

Vsak je sam, ko ostane sam, 

zdaj jaz, zdaj ti, 

roke časa napletejo, 

pajčevinasto nebo. 

Duša je ptič brez kril, 

ko življenje se dotakne dna, 

proti soncu seže ta, ki zna 

vstati sam, ko je sam. 

 

 

Zapisala Gordana Mavrič Trobec  
dipl. delovna terapevtka 
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NOVICE IZ ZELIŠČARSKE SKUPINE 

 

Letošnje leto je bilo za zeliščarsko skupino v znamenju sodelovanja z društvom 

Planet zemlja. 

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enoti Bokalce, smo se z delom Društva Planet 

Zemlja prvič srečali pred dvema letoma, ko nam je ga. Irena prijazno ponudila 

likovna dela otrok iz natečaja. Z njimi smo čez poletje polepšali skupne 

prostore Doma.  

To začetno sodelovanje je v lanskem letu 

preraslo v projekt Babičina zgodba o 

zeliščih. V našem Domu se že vrsto let 

stanovalke družijo v zeliščarski skupini. 

Gospe so doma gojile ali nabirale zelišča 

in z njimi lajšale težave v času, ko obiski 

zdravnika niso bili tako pogosti kot 

danes. So prava zakladnica znanja. In 

znanje o zeliščih se je nekoč prenašalo iz 

roda v rod. Prav to je namen srečevanj 

stanovalk z osnovnošolci. Za nami so 

štiri srečanja. Jeseni smo gostili učence 

OŠ Roje, se pogovarjali o jesenskih 

zeliščih in izdelovali blazinice proti 

moljem. Pozimi so nas obiskali učenci OŠ 

Marije Vere iz Kamnika. Pogovarjali smo 

se, kako si z domačimi pripravki lajšamo 

prehladna obolenja in pripravili rožma-

rinovo sol. Aprilsko srečanje z učenci OŠ 

Alojzija Šuštarja iz Šentvida je bilo po-

mladansko obarvano. V maju smo skupaj 

z učenci OŠ Vodice sadili zelišča. Dru-

ženja so zelo prijetna. Stanovalke se jih 

veselijo in svoje znanje rade delijo z 

otroki. Počutijo se koristne in čutijo, da 

je tudi njihovo znanje prispevek mladim 

rodovom k spoznanju, da je naravo treba 

spoštovat in se do nje obnašati odgo-

vorno. 

Na aprilskem srečanju se nam je 

pridružila novinarka ga. Nina Vogrin in 

svoje vtise opisala v prispevku Kako 

upokojenke šolarje učijo modrosti in 

skrivnosti zelišč, objavljenem 19.4. na 

siol.net. 

 

Članice zeliščarske skupine smo bile tudi gostje oddaje Storž na Prvem programu 

Radia Slovenije. Obiskala nas je novinarka Darja Pograjc in pri nas posnela prispevek, 

ki ga lahko najdete na spodnji povezavi.  

http://radioprvi.rtvslo.si/2016/06/storz-46/ 

http://radioprvi.rtvslo.si/2016/06/storz-46/
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Članice zeliščarske skupine so povedale:   

Ga. Karun Milena: Včasih se niso dobila zelišča v lekarni in je mama to nabirala, 

sušila, delala sirupe, ker včasih se to ni dalo kupit. Že od nekdaj imam rada rože, 

zemljo, ljubezen imam do tega. Z ljubeznijo do rož sem se že rodila. 

Ga. Danica Petraš: Druženje 

z otroki je zelo lepo, ker 

vidiš, kako so zainteresirani, 

jih zanima kaj delamo, pove-

do kaj oni delajo. Prisrčni so, 

zelo popestrijo uro. 

Ga. Vanda Hodžič: Če kaj 

zraste, si tako ponosen. 

 

 

Damijana Hudolin  

dipl. delovna terapevtka 

 

 
 

SKRB ZA PTICE IN MUCE 

 

V Domu smo se odločili, da pticam, ki bivajo v naši okolici postavimo valilnice 

in krmilnice. Te so izdelali varovanci CUDV, enota Mavrica, pri nas pa smo jih 

na dveh delavnicah, kjer nam je s svojimi idejami pomagala ga. Marijana 

Šmigoc, pobarvali in okrasili. Rdeča, oranžna, zelena, modra valilnica. Kaj pa, če 

pticam takšne barve ne bodo všeč? Skrb je izginila, ko smo že dan po postavitvi 

v oranžni valilnici nad ploščadjo opazili prvega prebivalca. 

Valilnice so nameščene v krošnje dreves senzornega parka ob Domu, v okras, 

predvsem pa, da privabijo ptice, ki nam s petjem in svojo prisotnostjo polepšajo 

sprehod po parku. 
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Tudi na muce nismo pozabili. 

Da bi jim bilo ponoči, pred-

vsem pozimi bolj toplo, smo 

pred novo hišo postavili 

leseno mačjo hiško. Izdelali 

so jo varovanci CUDV Draga, 

s stanovalci pa smo jo pobar-

vali in zaščitili.   

 

 

Damijana Hudolin  

dipl. delovna terapevtka 

 

 
 
 

VSAKO LETO KOMAJ ČAKAMO, DA SE SPET SREČAMO 

 

Letos smo v Leku, članu skupine Sandoz, pripravili že dvanajsti zaporedni 

mesec prostovoljstva, ko svoj čas namesto na delovnem mestu preživimo kot 

prostovoljci in svojo energijo usmerimo v pomoč soljudem. S tem se 

pridružujemo več kot 27.500 zaposlenim v Novartisu po vsem svetu, ki v okviru 

globalne pobude Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo pomagajo ljudem v 

domačem okolju. 

»Že dvanajsto leto smo odprli svoja srca in namenili čas tistim, ki potrebujejo pomoč. 

Vsi, ki smo prostovoljci že vrsto let, vemo, da ti trenutki ostanejo v srcu za vedno. Ko 

vidiš in čutiš zadovoljstvo, ki si ga prinesel nekomu samo z obiskom, s svojim časom 

in s pozornostjo, takrat zares razumeš, kako malo v resnici potrebujemo ljudje, da 

smo srečni in zadovoljni. Ta občutek je neprecenljiv. Svoj čas lahko podari vsakdo, a 

to v vsakodnevnem hitenju prepogosto pozabimo. Zato je tako pomembno, da se na 

to večkrat spomnimo, in tako dragoceno, da lahko enkrat na leto to delimo s 

sodelavci v delovnem času,« je povedala Katarina Klemenc, direktorica Korpo-

rativnega komuniciranja v Leku, članu skupine Sandoz. 
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Več kot 600 prostovoljcev  

Letos je za nas tudi jubilejno leto – 

praznujemo častitljivih 70 let Leka, člana 

skupine Sandoz, in 20 let Novartisa. Zato 

v tem letu še z večjim ponosom živimo in 

udejanjamo naš čut za soljudi, saj je to 

temelj našega delovanja in naše bogate 

zgodovine. V prostovoljskih dejavnostih 

je tako letos sodelovalo več kot 600 

sodelavk in sodelavcev iz Ljubljane, 

Mengša, Lendave, Kranjske Gore in s 

Prevalj. Zaposlenim se vsa leta pridru-

žujejo tudi Lekovi upokojenci, s čimer 

spodbujamo in negujemo medgenera-

cijsko sodelovanje ter povezovanje.  

Šli smo na sprehod po Ljubljani 

Kot prostovoljci smo letos sodelovali pri 

več kot 20 različnih dejavnostih od 

Debelega rtiča do Lendave, od Kolpe do 

Kranjske Gore. Z velikim veseljem smo 

ponovno obiskali Dom starejših občanov 

Ljubljana Vič – Rudnik na Bokalcah. Sku-

paj smo se odpravili na sprehod po 

Ljubljani, popili kavico, poklepetali, in 

tako preživeli čudovit ter nepozaben 

dan.  

Dragica Križaj, ki sodeluje pri 

prostovoljskih dejavnostih že 12 let in je 

tudi letos obiskala dom na Bokalcah, je 

povedala: »Ko se enkrat pridružiš Dnevu 

sodelovanja, ga naslednja leta težko 

izpustiš, saj vidiš, kako malo je treba, da 

nekomu polepšaš dan. Lani smo na 

primer starostnike peljali v živalski vrt 

in med njimi je bila tudi več kot 90-letna 

gospa, nekdanja Lekova sodelavka, ki ga 

je prvič obiskala. V vseh letih sodelo-

vanja smo se Lekovi prostovoljci in 

starostniki že prav navezali drug na 

drugega in vsako leto komaj čakamo, da 

se srečamo.« 

In res je – prav vsi se veselimo uric, ki jih 

preživimo s stanovalci doma na Bo-

kalcah. Se vidimo kmalu.  

 

 

Lekovke in lekovci
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Vtisi udeležencev: 

Z mestnim avtobusom smo se peljali v 

center Ljubljane. Peš pa do Tromostovja. 

Šli smo na kavico in se pogovarjali. 

Nekateri so šli z minibusom po centru 

Ljubljane. Ženske so si iskale čevlje in jih 

tudi kupile. Videli smo, da je mesto zelo 

drugačno, ceste so zaprte za promet, 

veliko je kavarnic. Na zadnje sem bil v 

mestu 15 let nazaj!  Bil sem zelo vesel, da 

sem šel ven, da sem bil med ljudmi. Na 

tem izletu sem spoznal druge stanovalke 

in se zdaj družimo.    

 

 Ivan Marolt 

 stanovalec 

Vsi smo se veselili, videla sem na 

obrazih. Bila sem zelo radovedna, kako 

bo to potekalo. Z avtobusom smo se 

pripeljali na trg. Imeli smo možnost 

peljati se s »Kavalirjem«. Če bi šla s 

»Kavalirjem«, bi marsikaj videla. Kupila 

sem si čevlje. Nekateri so si kupili 

kakšen kos oblačila. Tudi rožice. Šli smo 

na kavo in tam so nas posneli za TV. Bili 

smo veseli in dobre volje. Čas je zelo 

hitro minil! Za kosilo smo bili že nazaj. 

Na zadnje sem bila v Ljubljani lansko 

leto ob podobnem času. Želela sem si še 

v jeseni, pa sem zbolela.  

  

Gabrijela Knez Zupančič 

stanovalka

 
 

KAJ ME RAZVESELI, KAJ ME RAZJEZI 
 
Kaj bi odgovorili, če bi vas kdo vprašal, kaj vas resnično razveseli? Si kdaj 

priznate kaj vas razjezi? Ste kdaj razmišljali, kaj bi vzeli s seboj na samotni 

otok? Ali, kam bi si želeli na oddih, če bi imeli možnost? Taka in podobna 

vprašanja so lahko iztočnica za zanimive, včasih bolj, včasih manj resne 

pogovore, ki se pletejo med našimi stanovalci.  

Seveda, ljudje smo si različni. Nekatere razveseli počutje brez bolečin in dobro 

spanje. Lepo vreme. Lepa beseda, obisk dobrega prijatelja, obisk otrok, srčna 

negovalka. Nekaterim se iskrica veselja vžge ob petju, dobri glasbi, dobrem filmu. 

Jezo pa lahko zaneti laž, hinavščina, opravljanje. Prepir, vpitje, trma… Hude bolečine. 

Tudi o dogodivščinah na samotnem otoku imamo zelo različne predstave. Sigurno bi 

potrebovali pijačo (vodo) in hrano. Potem še odejo, luč, vžigalice, nož. Tudi dobrega 
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prijatelja, zanesljivega človeka. Pa še slamnik, očala, kremo za sončenje, brisačo, 

dežnik, garderobo…  

Na oddih bi se odpravili na morje, v toplice, mogoče malo v hribe, na potovanje ali v 

domače loge. V Dalmacijo, Rovinj, Umag, v Moravske toplice, Bohinj, Belo krajino, 

Kočevje, Španijo, Grčijo, na Filipine… 

Na pogovorni skupini Bor, smo se na enem od naših srečanj vprašali, kateri je moj 

najlepši del dneva. Tukaj je samo nekaj utrinkov.  

 »Ko čakam obiske. Ko pridejo pra-

vnuki… čeprav sem potem utrujena ko 

grejo. Veselim se tudi ponedeljkov, ko 

grem na pogovorno skupino.« Bronka 

»Večer, ko sonce zahaja.« Jožica 

Zanimalo me je tudi, kako je bilo pa prej, 

v aktivnem obdobju življenja, ko so bile 

mlajše, ko so hodile še v službo. Vžgale 

so se iskrice v očeh: 

»Zvečer. Sem dala hčerko spat in knjigo 

brala!« Stanka 

»V nedeljo zvečer, ko smo šli plesat!« 

Bronka   

 

Gordana Mavrič Trobec  

dipl. delovna terapevtka 
 

PUST 2016 
 

V našem Domu vsako leto praznujemo pusta. Zaželeno je, da čim več zaposlenih 

in čim več stanovalcev »stopi v pustno masko«. V delovni terapiji imajo na 

razpolago precej pustnih kostumov z vsemi možnimi dodatki. Po želji naredijo 

tudi obrazno poslikavo. 
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S prijateljico sva se »namaška-

rali«. Ona v žitno kraljico, jaz pa 

v prijaznega hudička. Zbrali 

smo se v lepo okrašeni domski 

dvorani. Mize so bile obložene s 

krofi, sendviči in sokovi. Manj-

kal je le kozarček vinčka. Ob 

živahni glasbi smo plesali in 

občudovali prelepe maske. Vsi 

smo bili veseli. Ostali so lepi 

spomini, ki nas bodo spremljali 

vse do naslednjega pusta. 

 

Milena Karun 

stanovalka 

 

ROMANJE NA BREZJE 
 
 

Kot vsako leto smo se tudi letos, v mesecu maju, odpravili na romanje na 

Brezje. Udeležilo se ga je 22 stanovalcev in vsaj še enkrat toliko spremljevalcev. 

Romanje je potekalo v organizaciji članov Karitas Ljubljana Vič. Vsi romarji 

smo bili deležni najprej duhovne hrane, pod okriljem patra Andreja Pollaka, po 

maši pa še telesne hrane, ki so jo pozorno pripravile gospodinje, članice viške 

Karitas.  

Romanje (iz italijanske besede Roma, Rim) pomeni potovanje v versko pomemben 

kraj. Včasih se za romanje uporablja tudi izraz Božja pot. Pobožnost romanja je 

razširjena v večini religij. V islamu je romanje v Meko ena od temeljnih dolžnosti 

vernika. Budisti romajo od enega do drugega templja v pričakovanju razsvetljenja. 

Judje romajo v spomin na dolgo potovanje njihovih prednikov proti »obljubljeni 

deželi«. V krščanstvu je romanje predvideno pri katoličanih in pravoslavnih, ne pa pri 

protestantih. Za pravoslavje je romanje predvsem oblika molitve, s katero želi romar 

potrditi svojo vero. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Religija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Budizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Judje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Katoli%C5%A1tvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Protestantizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Molitev
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Grem vsako leto. Lepo je bilo. Na Brezje 

sem hodila že kot otrok. Najlepše je, ko 

grem okrog Marijinega oltarja.      

Marija Podgoršek 

stanovalka 

 

Na Brezje sem šla prvič. Bilo nas je za en 

avtobus in dva kombija. Imeli smo mašo.  

Enkratno je bilo, lep dan!             

 Marija Horozović 

stanovalka 

 

Na Brezje sem hodila že z mamo, peš. Na 

zadnje sem bila, ko sem živela še v Domu 

v Laškem. Romanje na Brezje mi pomeni 

zelo veliko. Lažje duševno živim. Videla 

sem tudi sveta vrata.       

 Marija Okorn 

stanovalka 

 Romanje mi veliko pomeni. V nekaj 

moraš verjeti. Na zadnje sem bila na 

Brezjah dve leti nazaj, ko sem živela še 

doma. Ko sem si kupila nov avto, sem ga 

tudi šla blagoslovit na Brezje.  

Olga Kušar 

stanovalka 

 

Na Brezjah sem bila že kot otrok. Z 

romanjem obogatiš sam sebe. Tudi 

tokrat je bilo zelo lepo. Najbolj mi je 

ostalo v spominu, ko me je en gospod 

peljal okrog Marijinega oltarja, tega 

nisem pričakovala.    

Marija Kuclar 

stanovalka 

 

Všeč mi je bila organizacija romanja. 

Molila sem za družino in za sestre na 

oddelku. Odkar sem v Domu sem bila že 

večkrat, lani pa ne, zaradi 

bolezni.    

Ana Naglič 

stanovalka  

 

 

Zbrala in zapisala  

Gordana Mavrič Trobec  

dipl. delovna terapevtka
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KIP FATIMSKE MARIJE NA BOKALCIH 

 

Četrtek, 7. julij 2016 nam bo ostal v posebnem spominu. Kip Marije iz Fatime je 

priromal tudi v Dom na 

Bokalce. Sprejeli smo ga z 

velikim veseljem, s petjem in 

molitvijo. Ob dveh popoldne 

je bila sveta maša, ki jo je 

daroval duhovnik Miro Šri-

bar. Somaševal je pater 

Andrej Pollak, ki se je ob tej 

priliki od nas tudi poslovil, 

odhaja v župnijo Nazarje.  

 

Marjana Grošelj 

prostovoljka 

 

 

POT ZA AKTIVNE 

 

V septembru smo v pritličju B namestili tako imenovano »Pot za aktivne«. To je 

zaporedje enajstih postaj, kjer so z navodili in simboli opisane izbrane vaje, ki 

jih stanovalci glede na svoje spretnosti lahko izvajajo samostojno. 

Na poti so nameščene puščice, ki vodijo do postaj in kažejo smer poti, ki v celoti meri 

75 m. Med prehojeno potjo razgibamo celotno telo, dve postaji pa sta namenjeni 

dihalnim vajam. Na polovici dolžine poti je tudi prostor namenjen počitku. 

Pot je zasnovana po zgledu poti, ki so jo uredili v Domu starejših občanov Grosuplje. 

 

Miha Papež 

dipl. delovni terapevt 
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DVE FIZIOTERAPEVTKI – DVE GENERACIJI 
 
Ga. Majda Kobal, ena izmed začetnic fizioterapije v Jugoslaviji, sedaj v pokoju in 

stanovalka Doma starejših občanov na Bokalcih, je svojem poklicu dala veliko. 

Pogovarjali sva se o študiju fizioterapije v njenih časih, kako vidi razcvet svoje 

stroke skozi čas in kakšne razlike smo prinesle mlajše generacije fizio-

terapevtov. 

Po svoji maturi se je vpisala na medi-

cinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je opra-

vila le začetne štiri semestre. V tem času 

so namreč zboleli njeni starši, zato štu-

dija ni mogla nadaljevati. Med študijem 

medicine, kjer jim je predaval prof. dr. 

Bogdan Brecelj, so pri predmetu ortope-

dija prvič slišali o pojmu rehabilitacija. 

Predavanje je bilo o gibanju, pomembno-

sti le tega, terapiji itd. V tistem času je 

bilo o tem pri nas znanega zelo malo, ni 

bilo pisnega gradiva, znanje se je prena-

šalo od enega do drugega predvsem 

preko predavanj. Go. Majdo je rehabili-

tacija zelo zanimala, zato se je povezala s 

študenti iz drugih držav, kjer je bila 

stroka bolj razvita kot pri nas. Kot pravi 

sama, ni bilo enega »centra,« kjer bi 

pridobila več znanja o fizioterapiji, 

ampak je znanje pobirala z vseh strani, 

predvsem pa od prijateljev in sorodni-

kov v tujini. Čez nekaj let je prof. dr. 

Brecelj začel z rehabilitacijo na orto-

pedski kliniki, kjer se je kasneje ga. 

Majda tudi zaposlila. V tako imenovani 

Šempetrski kasarni na Vrazovem trgu, so 

čez nekaj let ustanovili prvi oddelek za 

protetiko Zavoda za rehabilitacijo inva-

lidov, kjer je kasneje tudi opravljala delo 

fizioterapevtke. Tam so opravljali pred-

vsem rehabilitacije paraplegikov, pa tudi 

drugih patologij. Ga. Majda je bila tudi 

soustanoviteljica prvega društva fizio-

terapevtov in delovnih terapevtov Jugo-

slavije, kjer so se med seboj povezali in 

imeli strokovne seminarje z obeh po-

dročij, kar je bil vir njihovih informacij. 

Ker so imeli člani tega društva veliko 

sorodnikov v tujini in so jih obiskovali, je 

vsak od njih prispeval delček znanja, ki 

so ga pridobili v tujini. V okviru tega 

društva je večkrat odšla tudi na različna 

izpopolnjevanja na ortopedsko kliniko 

na Švedsko, kjer je bila, kot pravi sama, 



 

20 

 

rehabilitacija tudi najbolj razvita. Tam je 

pridobila veliko strokovnega znanja z 

različnih področij (ortopedije, kirurgije, 

in-terne medicine). Opravljala je različne 

fizioterapevtske obravnave, poudarek je 

bil na individualnih obravnavah, pred-

vsem pa na aktivnostih. Kar se tiče me-

hanoterapije, je bilo raziskanega še bolj 

malo, opravljali so le nekaj protibolečin-

skih terapij, poudarjali so predvsem 

aktivno gibanje. Bila je dejavna tudi pri 

pomoči v Alžirski osvobodilni vojni, kot 

vodja fizioterapevtskih skupin, na podo-

bni misiji pa je bila tudi v Tuniziji.   

Kot pravi sama, je bila v času njenega 

službovanja, njihova glavna naloga akti-

vacija pacientov, vendar ne samo fizična, 

tudi psihičnofizična. Ker pacienti niso 

bili vedno pripravljeni na rehabilitacijo, 

je bilo včasih potrebno veliko motivacije, 

da je bil cilj na koncu izpolnjen. Na vpra-

šanje, če se je na področju fizioterapije 

nekoč in danes veliko spremenilo, odgo-

varja: »Tista toplina do pacientov, se 

počasi izgublja. Sedaj je to poslovnost.« 

Kot pravi, so včasih vsakemu posebej 

namenili veliko več časa, kot ga namen-

jamo danes. Bilo je več razumevanja, 

predvsem pa časa za vsakega posebej. 

Takrat je bilo najbolj važno, da so cilj, ki 

so si ga zadali, izpolnili, ne glede na to, 

koliko časa je bilo zanj potrebnega. 

»Dandanes pa smo s pojmom »čas« tako 

omejeni,  potrebno  je  narediti  vse  in še  

več, na ljudi gledamo kot na številke, ne 

pa tudi kaj se v njih skriva. Včasih je bil 

na koncu ocenjen efekt dela, ne pa koli-

čina. Seveda to ne pomeni, da je delo 

fizioterapije izgubilo pomen, temveč je v 

današnjem času preveč drugih dejavni-

kov, ki neposredno vplivajo na delo 

fizioterapije!« še nadaljuje o razlikah v 

delu fizioterapije nekoč in danes. Na 

vprašanje, kako vidi prihodnost sloven-

skega zdravstva oz. fizioterapije same, 

odgovarja, da se počasi spreminja, izpo-

polnjuje, saj prihajajo nove metode in 

tehnike fizioterapije, obvezno pa mora 

biti poudarek na tem, da se vsakemu 

pacientu posvetimo in dani cilj uspešno 

izpolnimo. 

Ga. Majda je svojemu poklicu posvetila 

življenje. Svojo stroko izredno spoštuje 

in se o tem rada pogovarja. Predvsem mi 

je dalo misliti njeno razmišljanje o fizio-

terapiji nekoč in danes. Res smo tako 

obremenjeni s časom in s tem, da bomo 

vse naredili, da včasih pozabimo na ljudi 

same in kaj zares potrebujejo - včasih 

mogoče zgolj kakšno prijazno besedo ali 

stisk roke… Od njenega pogovora sem se 

marsikaj naučila in se bom trudila v 

vsakodnevni praksi to tudi upoštevati. 

 

 

Sabina Miklavčič  

dipl. fizioterapevtka
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PROSTOVOLJSKO DELO – ČAS OSEBNE RASTI IN 

DRAGOCENIH IZKUŠENJ 

 

Veselje do dela z ljudmi, dragocene izkušnje stanovalcev, zmožnost empatije, 

želja po pomoči, oseben izziv, izkušnja in še bi lahko naštevala. Vse to, skupaj z 

mojo strokovno izobrazbo so razlogi za odločitev k prostovoljstvu.  

Želja po pomoči mi je prirojena in želja po 

delu z ljudmi me spremlja že od malih nog. 

Mnogi se sprašujejo, zakaj sploh delati 

prostovoljno, s kančkom občutka za so-

človeka pa je odgovor moč razumeti. Pla-

čilo je nenadomestljivo s hvaležnostjo sta-

novalcev, srečnim nasmehom in obču-

tkom, da si s samo »biti tam« nekomu 

polepšal dan ali celo življenje. Občutek, ko 

prostovoljec zapušča institucijo, je bistve-

no drugačen od občutka tistega, ki delo 

opravlja »ker ga pač mora«. In to naredi 

prostovoljstvo drugačno, enkratno. S svojo 

prisotnostjo lahko stanovalcem veliko da-

mo, veliko pa tudi dobimo. Samo dovoliti 

si moramo.  

Z nekaj svojega prostega časa lahko veliko 

prispevamo za dobrobit stanovalcem, jim ponudimo prostor za pogovor, za deljenje 

življenjskih izkušenj, prostor, da z nami podelijo težave, s katerimi se soočajo in jim 

pri tem vsaj malo pomagamo ali pa smo samo tam in jim damo občutek, da je čas 

namenjen le njim, četudi v tišini na klopci na svežem zraku. In ta občutek oboje-

stranske hvaležnosti in zadovoljstva je izjemen. 

 

Aja Eva Rus 

prostovoljka 
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ŠTUDENT KINEZIOLOGIJE NA BOKALCIH 

 
Sem študent kineziologije na Fakulteti za šport in obiskujem zadnji letnik, 

tretji. Pred tem sem hodil na I. gimnazijo v Celju, kjer sem tudi živel in se 

ukvarjal z nogometom. Treniral sem tudi ju-jitsu, ki sem ga kasneje opustil, ker 

mi je zmanjkovalo časa za učenje. Sedaj se le rekreativno ukvarjam z nogo-

metom.  

Moja obveznost na fakulteti poleg izpitov je tudi praktično delo in tako sem pristal 

tukaj, v Domu za starejše občane Bokalce. Prijatelj, ki je tudi sam lani opravljal prakso 

v Domu, mi ga je priporočal in rekel, da bom odnesel veliko znanja. Srečanje s 

starostniki je bilo zame nekaj novega, saj sem bil vedno v kontaktu z mlajšimi 

športniki in moram priznati, da me je malo bilo tudi strah te odgovornosti. Zato je 

zame to nova izkušnja, katero sem z odprtimi rokami sprejel. Prej sem delal v športu, 

in sicer na nogometnih igriščih gnal mlade talente. Bil sem namreč kondicijski trener. 

Zdaj imam tu drugačno vlogo. Stanovalci, kot tudi sodelavci, so me zelo lepo sprejeli 

medse, kar mi je omogočilo bistveno lažje in bolj sproščeno delo. Z njimi se pošalimo, 

spregovorimo kakšno besedo o njihovi zgodovini, v glavnem nikoli ni dolgčas. Včasih 

so tudi navihani, posebej moški del družbe. Tukaj sem, da pomagam prijaznim 

fizioterapevtkam pri vodeni vadbi, kjer delamo vaje za moč in razgibavanja za celoten 

trup. Pomagamo tudi pri hoji, saj jih večina okreva po zlomih ali drugih poškodbah, 

razgibavamo po oddelkih, 

pomagamo tistim, ki težje 

vstajajo. Zdi se mi, da so me 

sodelavke navdušile s fizio-

terapijo, tako da se bom ver-

jetno po končanem dodi-

plomskem študiju, vpisal na 

Zdravstveno fakulteto in po-

skušal dobiti naziv fiziotera-

pevta. Tudi sam trenutno 

delam diplomsko nalogo o 

podobni tematiki, in sicer o 

poškodbi kolena, natančneje 

o sprednjih križnih vezeh pri 
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nogometaših, pri katerih se slednja 

najpogosteje pojavi. Tukaj mi je zelo 

všeč; rad pomagam starejšim, se družim 

ter tudi samo delo ni pretirano stresno. 

Vzdušje med sodelavci je sproščeno. 

Nasploh rad pomagam ljudem, zato mi je 

ta poklic, bodisi kot kineziolog ali 

fizioterapevt, pisan na kožo.   
 

 

Marko Trofenik 

študent kineziologije 
 

 

JAVNI DELAVCI 

 

V letu 2016 smo na Bokalcih zaposlili sedem javnih delavcev, ki večinoma 

skrbijo za družabništvo s stanovalci, za prevoze na fizioterapijo in sprehode 

naših stanovalcev po parku. V naš Dom vnašajo dodatno toplino in živahnost. 

Veseli smo, da vsak dan prihajajo na delo nasmejani in cenijo družbo naših 

stanovalcev. Z njihovim delom smo zadovoljni zaposleni, stanovalci in svojci. 

V mesecu februarju sem prišla na Bokalce na razgovor za zaposlitev preko javnih del. 

Bila sem brezposelna in so me z Zavoda za zaposlovanje klicali, če me zanima delo v 

Domu starejših. Moja naloga naj bi bila »družabništvo«. Že na razgovoru sem se 

odločila, da to sprejmem. A že čez nekaj dni so me klicali še iz Merkatorja, da imajo 

prosto delavno mesto za prodajalko. Takrat sem bila res v dilemi, kako naj se 

odločim. Delala sem že kot prodajalka, to delo sem poznala, delo v Domu je bilo pa 

zame nekaj novega. O tem sem se pogovarjala tudi z možem, ki me je spodbudil naj 

poskusim v Domu. In tukaj sem! Ni mi žal, da sem se takrat tako odločila. Zadovoljna 

sem. 

Stanovalci in zaposleni so me lepo sprejeli. Z vsemi se dobro razumem. V začetku sem 

imela »slabo vest«, ker sem s stanovalci sedela in smo igrali družabne igre ali se 

pogovarjali, sestre in negovalke so pa delale. Malo mi je bilo nerodno. Navajena sem 

delat. Danes na to gledam drugače. Stanovalcem pogovor zelo veliko pomeni. Veliko 

jim pomeni to, da se z njimi usedem. Da sem z njimi. In to je tudi moja naloga, zato 

sem tukaj. Vidim koliko ljudem pomeni pogovor, dotik, objem, občutek topline. 

Rada pomagam. Skrbela sem za ostarele stare starše in za mamo. 
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V tem času, ko sem na Bokalcih, je za rakom zbolel moj mož.  

Vse te izkušnje so mi v globoko zavedanje, kako pomembno je, da si vzamemo čas za 

sočloveka, za svojega bližnjega! Dol se usedeš in pustiš vse drugo. 

 

Janja Čibašek 

zaposlena preko javnih del 

 

V Dom sem prišel februarja, na razgovor. 

Napoten sem bil s strani Zavoda za zapo-

slovanje Ljubljana, na podlagi napotnice 

za Javna dela. Že takoj na začetku sem 

dobil občutek, da sem našel delo, ki ga 

rad opravljam, prav tako se počutim tudi 

danes po šestih mesecih zaposlitve. 

Nikoli si ne bi mislil, da so ljudje v tem 

življenjskem  obdobju  tako  zanimivi   in 

 

polni življenjske energije. Moje izkušnje 

so zelo pozitivne. Ko se zunaj Doma 

pogovarjam o svoji zaposlitvi, povem, da 

bi vsak moral delati s starejšimi ose-

bami, saj bi si tako vsi razširili obzorje in 

gledali na starost z drugimi očmi.   

 

 

David Dolinšek  

zaposlen preko javnih del 

 

 

MOJE DELOVNO MESTO 

 

Na Bokalce sem prišla konec leta 2000, s komaj 18-timi leti, in sicer kot delavka 

v pralnici - perica. Bila sem najmlajša v našem kolektivu. Vsak začetek je težek, 

tako je bilo tudi meni. Imeli smo gore perila in delali smo vse dni v tednu v 

dveh izmenah. Edino srečo smo imeli, da smo takrat vikende delali samo 

dopoldan. 

 Konec leta 2008 je naša takratna vodja ga. Slavica Švab odhajala v pokoj in mene 

predlagala za vodjo pralnice. Gospod Magister, takratni direktor Doma, se je s tem 

strinjal in od takrat sem vodja pralnice. 

Sedaj delamo samo pet dni v tednu v dopoldanskem času in smo s tem zelo 

zadovoljne. Naš delavnik se začne že ob 6h zjutraj in traja do 14. ure. Umazano perilo 
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pobiramo po oddelkih trikrat na dan. Nato ga v pralnici sortiramo, operemo, 

posušimo, kar je za likati, polikamo in nato vse lepo zložimo. 

 Danes imamo v povprečju 600 kg perila na dan, včasih smo pa imeli še enkrat toliko. 

Veliko smo pridobili, ko smo kupili jogi rjuhe in s tem pridobili čas, ki smo ga porabili 

za likanje navadnih rjuh. Teh pa je bilo zelo veliko.  

Naša naloga je, da se perilo, ki pride v 

pralnico, vrne našim stanovalcem čisto. 

Tudi na oddelkih ne sme zmanjkati 

čistega perila, da sodelavci lahko opravi-

jo svoje delo. Včasih pride do nespora-

zumov, do nesoglasij, ampak jaz osebno 

se sama potrudim in to rešimo na lep 

način. Sem zagovornik tega, da lepa 

beseda lepo mesto najde. 

Zelo rada imam svoj poklic, svoje delo-

vno mesto in svoj kolektiv. Sedaj smo 

manjša skupina, vedno se vse lepo zme-

nimo in uredimo.  

Vesela sem, da sem danes v takem ko-

lektivu, ko se vedno lahko obrneš na 

prave ljudi, ki znajo pomagati.  

Seveda sem bila počaščena, ko sem dobi-

la povabilo o predstavitvi svojega delo-

vnega mesta, ker mislim da smo tudi mi 

»tukaj doli« v pralnici kar velik in po-

memben člen v mozaiku tega Doma.  

 

Saliha Begić 

vodja pralnice

 
 

PALIATIVNA OSKRBA IN DRUŽINSKI SESTANKI 
 
Edina stalnica v življenju vsakega človeka so spremembe. Temu ne more ube-

žati nihče izmed nas. Človek se rodi, raste, se razvija, zori in nazadnje umre. V 

naši kulturi pomeni rojstvo vesel dogodek, ki ga je treba proslaviti, smrt pa je 

tema, ki jo odrivamo na stran in se o njej ne želimo pogovarjati. 

V preteklem obdobju so ljudje svojo starost pretežno preživeli doma in se v domačem 

okolju tudi poslovili. V zadnjem obdobju življenja so zanje v znanem okolju poskrbeli 

njegovi domači. Umirajoči se je poslovil v domačem okolju ob prisotnosti svojih 

najbližjih. 

V današnjem času so se razmere spremenile in družine pogosto ne morejo več skrbeti 

za svoje ostarele člane iz različnih razlogov. Dobršen del skrbi za starostnike izvaja-
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mo v socialnih zavodih - domovih za stare - kjer preživljajo zadnje obdobje življenja 

in pogosto tudi zaključijo svojo življenjsko pot, čeprav bi si morda želeli drugače. 

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v domovih smo postavljeni pred številne izzive, 

kako našim stanovalcem in njihovim svojcem zagotoviti  nego in oskrbo, ki je v najve-

čji možni meri prilagojena njihovim potrebam in ob tem  maksimalno upošteva njiho-

ve vrednote. 

Klasični pristop na področju zdravljenja 

in tudi zdravstvene nege in oskrbe ne 

daje dovolj dobrih odgovorov, da bi po-

trebe bolnih stanovalcev v fazi napre-

dovalne kronične bolezni  zmogli obra-

vnavati in izpolniti celostno in na nivoju, 

ki si ga želimo izvajalci in ga pričakujejo 

naši stanovalci in njihovi svojci. 

Mnoge odgovore na dileme, kako ravnati 

prav, nam ponuja proces paliativne 

oskrbe. Dobra paliativna oskrba vedno 

narekuje aktivnosti, ki so za stanovalca 

in njegove svojce dobre in koristne, ne 

posega po sredstvih in ukrepih, ki bi 

uporabniku lahko škodovali ali ga 

dodatno obremenjevali z bolečinami in 

drugimi neprijetnimi simptomi. Pri pla-

niranju aktivnosti v obdobju napre-

dovale kronične bolezni, je stanovalec 

skupaj s svojci tisti, ki soodloča v skladu 

s svojimi vrednotami.  

V letu 2013 smo se pričeli v Domu na 

Bokalcih pripravljati na to, da bi našim 

stanovalcem v prihodnosti lahko ponu-

dili kakovostno paliativno oskrbo – ti-

stim, ki jo potrebujejo in želijo. V ta na-

men smo se pričeli izobraževati, najprej 

izven Doma. Osnovno znanje sva dve 

zaposleni (DMS in socialna delavka) 

pridobili na izobraževanju iz paliativne 

oskrbe, ki je potekalo v Domu starejših 

občanov Fužine. V maju 2014 smo v Do-

mu prisluhnili predavanju za zaposlene 

v zdravstveni negi in oskrbi, ki ga je 

pripravila in izvedla dr. Urška Lunder. 

Imeli smo tudi  predavanje za svojce na-

ših stanovalcev. 

 V jeseni istega leta smo nadaljevali z 

internim izobraževanjem, ki je obsegalo 

10 krajših predavanj za zaposlene v 

zdravstveni negi in oskrbi. Na preda-
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vanjih smo predstavili povzetke vsebin, 

ki sva jih udeleženki poslušali na izobra-

ževanjih izven matične hiše. Pretežno so 

bile to vsebine, obravnavane na izobra-

ževanju iz paliativne oskrbe v Domu 

starejših občanov Fužine. V začetku leta 

2016 smo pripravili tudi povzetke gradi-

va za interno uporabo v pisni obliki ter 

ponovili cikel predavanj iz leta 2014. 

Tokrat smo srečanja nadgradili z vsebi-

nami iz duhovne oskrbe, ki jih v sklopu 

prvih predavanj še nismo obravnavali.  

Na predavanjih smo se pogovarjali o 

kriterijih za vključitev stanovalca - 

bolnika v paliativno oskrbo, o motečih 

simptomih, ki spremljajo napredovalo 

kronično bolezen in možnostih za lajša-

nje posamezne tegobe z ukrepi zdrav-

stvene nege in s pomočjo zdravil. Po-

sebno predavanje je bilo namenjeno spo-

znavanju in uporabi morfinov, ki so 

zdravilo izbora za lajšanje kronične bo-

lečine in oteženega dihanja. Pogovarjali 

smo se o oskrbi umirajočega in znakih 

umiranja, smrti in podpori umirajočemu 

in njegovim svojcem. Rdeča nit vseh 

naših srečanj je bila komunikacija med 

stanovalcem in njegovimi svojci ter izva-

jalci zdravstvene nege in oskrbe. Pouda-

rek smo dali tudi na komunikaciji med 

sodelavci v timu, ki skrbi za bolnega 

stanovalca. Komunikacija je izjemno po-

membna, ker brez komunikacije in 

timskega dela dobre paliativne oskrbe 

enostavno ni. Po vseh pripravljalnih 

aktivnostih smo v juliju 2016 prišli do 

prelomne točke. V Domu smo izvedli 

prvi družinski sestanek, ki ga je vodil naš 

zunanji sodelavec, dr. Matjaž Figelj, spe-

cialist paliativne medicine in internist. 

Sestanka smo se poleg stanovalca in 

njegovih svojcev udeležili člani osnovne-

ga paliativnega tima v Domu. Pred se-

stankom smo se člani tima z dr. Figljem 

sestali na timskem sestanku. Sestanek je 

bil namenjen predstavitvi stanovalca in 

njegovih potreb. Skupaj smo oblikovali 

namen in cilj sestanka. Ker je bil to prvi 

sestanek tima za paliativno oskrbo v na-

šem Domu, smo na njem iz prakse prido-

bivali  konkretne informacije, kako se za 

sestanek dobro pripraviti ter kako in kaj 

v zvezi s sestankom dokumentirati, kako 

oblikovati zapisnik, da bodo sprejeti do-

govori koristni in uporabni za obravna-

vo stanovalca v prihodnosti in tudi pri 

morebitni bolnišnični obravnavi, če jo bo 

stanovalec potreboval. 

Prvi družinski sestanek je potekal v 

vzdušju pričakovanja in rahlega strahu s 

strani prisotnih sodelavcev – paliativ-

nega tima. Dr. Figelj je s svojim člo-

veškim in strokovnim pristopom razbli-

nil strah in tremo na naši strani. S 

pravimi vprašanji je prišel do dna dile-

mam s strani povabljenega stanovalca in 

njegovih svojcev ter tudi podal razum-

ljive, preproste in hkrati strokovne od-

govore na vprašanja, ki so se stanovalcu 

in svojcem porodila tekom pogovora.  
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Med pogovorom smo se prisotni lahko 

prepričali, kako zelo je pomemben pravi 

pristop, ki omogoči vzpostavitev part-

nerskega odnosa in zaupanja med stano-

valcem, njegovimi svojci na eni ter zdra-

vnikom in drugimi člani tima na drugi 

strani. Samo v takšnem ozračju je mo-

goče na empatičen način sporočiti tudi 

novico, ki ni dobra, in hkrati ponuditi 

odgovore in upanje, ki ni lažno. Osnova 

za tako delo je vsekakor obsežno stro-

kovno znanje, za dobro opravljen dru-

žinski sestanek pa je potrebno še mnogo 

več. Vsaka komunikacija je odnos, zato je 

izjemno pomembno, kako v odnos vsto-

pamo, saj je od odnosa v veliki meri 

odvisen tudi rezultat. 

Po končanem družinskem sestanku smo 

člani tima skupaj z dr. Figljem oblikovali 

zapisnik družinskega pogovora, ki bo v 

primerni in nekoliko skrajšani verziji del 

stanovalčeve medicinske dokumentacije 

in kot tak sestavni del njegove zdrav-

stvene kartoteke. V obrisih smo obliko-

vali tudi plan dela za naprej in se dogo-

vorili za datum naslednjega družinskega 

pogovora, ki bo 13. septembra. V planu 

za naprej predvidevamo še naprej izo-

braževanja zdravstvenega in nego-

valnega kadra. Izobraževanje bo sledilo 

dejanskim problemom, ki se bodo pojav-

ljali ob obravnavi posameznega stano-

valca in njegovih specifičnih potreb. 

Znanje bomo nadgrajevali sproti in kon-

tinuirano.  

Uvedba družinskih sestankov v proces 

paliativne oskrbe predstavlja trdno sto-

pnico na poti h  kakovostni oskrbi kro-

nično bolnih stanovalcev in tudi mejnik 

v sodelovanju z njihovimi svojci. Sesta-

nki dajejo možnost za poglabljanje vezi 

zaupanja in sodelovanja med stanovalci, 

njihovimi svojci in izvajalci paliativne 

oskrbe. Stanovalcu in svojcem so pogo-

vori pomoč pri odstiranju dvomov v zve-

zi z boleznijo in jim tako omogočajo 

oblikovanje premišljenih odločitev in 

realnih ciljev za prihodnost. Izvajalcem 

zdravstvene nege so sprejeti dogovori v 

pomoč in potrditev, da res delamo prav 

in tisto, kar je za stanovalca dobro, kar si 

želi (ali je želel, ko je želje še zmogel 

izraziti) ali želijo njegovi svojci in vodilo, 

kadar moramo kljub vsemu sprejemati 

določene odločitve. Ker so odločitve na 

družinskem sestanku plod partnerskega 
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odnosa, je tudi breme odgovornosti za 

izvajalce paliativne oskrbe olajšano.    

Prvi družinski sestanek nam je uspel, 

zato se podajamo na pot z optimizmom 

in zavedanjem, da bo pot še dolga in 

naporna, vendar so zastavljeni cilji 

vredni truda.        

 

Marija Modrijan  

dipl. medicinska sestra 

 
 

OBLIKE PODPORE NA PODROČJU DEMENCE 

(Alzheimer cafe, Skupina za samopomoč svojcev oseb z demenco) 

 

Skrbeti za osebo z Alzheimerjevo boleznijo oz. drugo obliko demence je 

zahtevno iz mnogih vidikov. Svojci so ob dolgotrajnem stiku in oskrbi svojih 

bližnjih izpostavljeni hudim stiskam in težavam (časovnim, fizičnim in 

čustvenim obremenitvam), zato pogosto slišimo, da pri tem izgorevajo. 

Postavljeni so pred izzive potrpežljivosti, odpornosti in razumevanja.  

Tako kot pri vseh oblikah pomoči, velja tudi tukaj misel: če želiš nekomu pomagati, 

moraš najprej pomagati sebi. Koristne informacije o bolezni in nasveti glede lastnega 

ravnanja (odnos do svojca, odnos do sebe, komunikacija) nas opolnomočijo, da bolje 

skrbimo za osebo z demenco in obenem ohranimo lastno zdravje in dobrobit. 

Raziskave kažejo, da velika večina svojcev, ki skrbi za osebo z demenco, doživlja 

občutke žalosti, tesnobe, stresa in utrujenosti. Vključitev v podporne skupine (skupi-

ne za samopomoč, predavanja) je tako izjemnega pomena. 

Med oblike podpore, ki jih v enoti Bokalce izvajamo za svojce oseb z demenco, sodita 

tudi: Alzheimer cafe in Skupina za samopomoč. 

Alzheimer cafe so srečanja, ki jih 

organiziramo v sodelovanju z društvom 

Spominčica, kjer lahko udeleženci naj-

prej prisluhnejo predavanju o določeni 

temi (vidiku bolezni oz. načinu spo-

padanja z njo), kasneje pa na nefor-

malni način izmenjujejo izkušnje, vpra-

šanja in odgovore ter tako pridobivajo 

potrebne informacije in nasvete. Na 

srečanjih sodelujejo različni strokov-

njaki za demenco, predstavniki Spo-

minčice in zaposleni Doma, ki so na voljo 

za pogovor, strokovne nasvete in pod-

poro.  
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Skupina za samopomoč, ki je namenjena svojcem oseb obolelih za demenco, se je 

oblikovala kot odgovor na potrebo svojcev po bolj intenzivnih, neformalnih oblikah 

druženja z namenom medsebojne pomoči, izmenjave izkušenj, čustvene opore in 

informiranja na področju demence. Srečanja potekajo 1x mesečno v prostoru 

Dnevnega centra. Preko organiziranega pogovora in druženja tako utrjujemo 

medsebojno pomoč, rešujemo konkretne probleme, si izmenjujemo koristne 

informacije in si nudimo oporo. Če vas (svojce) tovrstno sodelovanje zanima, nam 

pišite na: matej.peteh@dso-vic.si. 

Demenca spremeni življenje tako tistim, ki imajo diagnozo, kot tudi njihovim 

bližnjim. S skupnimi močmi se zato moramo truditi, da o njej odprto spregovorimo in 

iščemo poti do novih spoznanj in ustreznega ravnanja. 

 

Matej Peteh  

univ. dipl. socialni delavec 

Vtis svojke: 

 

MAMI, NE POZABI ME 

To je bila naša mama… 

»Samo to še opravim, 

samo to še postorim, 

potem se spočijem 

in umirim.« 

(T.Kuntner) 

 

 

 

 

…pa se je pred šestimi leti zgodil ALZHEIMER. 

Danes je naša mama le redko sposobna še kaj pomagati, olupiti, zložiti…le ko so dobri 

dnevi. Večino dni pa je nemočna, prizadeta, občutljiva, ker ne zna oz. ne zmore kuhati 

(kar je delala najraje), pospravljati, poskrbeti zase. 

Hvaležna sem, da je bila po padcu, ko ni vedela zakaj jo je potegnilo na breg in se je 

kotalila, pregledana in napotena na pregled v nevrološko ambulanto na polikliniko in 

potem hospitalizirana na nevrološko kliniko. Ko je bila podana diagnoza, sem dobila 

priporočilo s strani zdravnika, naj se vključim v društvo Spominčica, kjer bom na 

mailto:matej.peteh@dso-vic.si
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predavanjih, srečanjih dobila sama in 

vsi, ki si tega želijo, veliko informacij in 

znanj o demenci. 

Tako sem se udeležila delavnic, kjer sem 

spoznala, da je to bolezen, ki napreduje 

in je neozdravljiva. Hkrati sem dobila 

tudi informacije strokovnjakov, ki so nas 

seznanili, kako najbolje skrbeti za svojca. 

Zlasti pa sem dobila spoznanje, da se 

moram stalno izobraževati, pogovarjati, 

poslušati o podobnih izkušnjah in 

seveda v prvi vrsti poskrbeti zase, da 

bom zmogla čim dlje kvalitetno skrbeti 

za mamo. Tako se poskušam udeleževati 

predavanj, srečanj, ki jih organizirajo 

različna društva. 

Prav vesela sem, da so organizirana 

srečanja tudi v DSO Ljubljana Vič-

Rudnik, enoti Bokalce. Ker je mama 

občasno v dnevnem varstvu, kjer se 

večinoma zelo dobro počuti, sem se 

vključila tudi v srečanja svojcev oseb z 

demenco. Ti naši pogovori, izkušnje vseh 

nas in strokovna znanja so pripomoček, 

ki mi pomaga pri skrbi za mamo. Prav 

vsa srečanja s svojci in stroko mi vedno 

znova dajejo nova spoznanja, kako se 

moram odzivati, reagirati, preusmeriti in 

zlasti mirno delovati po mamini izjavi: 

»to je najgrša bolezen«. Še se zalotim, da 

ne reagiram pravilno, zlasti po odzivu 

mame, ki postane žalostna, prizadeta, 

užaljena. 

Tako je moja naloga, da vedno in povsod poskušam upoštevati pravilo, da je mama 

bolnik, ki se mu stanje slabša, a še vedno s čustvi, dušo in srcem. Ki je hvaležna, da 

smo ob njej in z njo, kadar potrebuje pomoč. 
 

V.U. 

 svojka, članica Skupine za samopomoč  

in udeleženke predavanj Alzheimer cafe 
 

 

KO SE STARŠI POSTARAJO 
 

V majskem ponedeljkovem popoldnevu nas je v Domu na Bokalcah obiskala 

gospa Alenka Rebula. Večina jo pozna kot predavateljico in avtorico knjig za 

ženske. Diplomirala je iz filozofije, psihološka smer, in že dolga leta poučuje na 

slovenskem humanističnem liceju Anton Martin Slomšek v Trstu. Gospa Alenka 
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je tudi žena, mama treh že odraslih otrok in hčerka očeta Alojza Rebule (roj. 

1924) in mame Zore Tavčar (roj. 1928).  

Alenka Rebula se je odzvala našemu po-

vabilu in spregovorila na temo: Ko se 

starši postarajo - opustiti tradicijo in 

stopiti v nove oblike ljubezni. 

V začetku predavanja nas je spomnila, da 

je ritem starega človeka zelo drugačen 

od ritma, ki ga živimo mi, ki prihajamo k 

svoji mami, k svojemu očetu na obisk. 

Korak starega človeka se je upočasnil. Če 

želim biti v stiku s svojim očetom, mamo, 

potem je dobro, da za čas obiska »izklo-

pim« vse ostalo in sem z njim, z njo. In 

ne razmišljam, kaj vse bom zamudil, kaj 

vse moram še narediti… Potrebno je 

ustaviti čas in iti v čutenje. To je bistvo 

odnosa. V tistih 10 – 15 minutah izkusiš 

tudi svojo lastno vrednost, ker se zave-

daš, da si dragocen staršu, ker si z njim.  

Za vsakega človeka je dobro, da se vpra-

ša in se odloči »kaj zmorem, česa ne 

zmorem«. Znati poslušati sebe in 

drugega. Zato imamo dve ušesi, pravi 

predavateljica, z enim najprej poslušaj 

sebe, z drugim pa drugo osebo. Ne delaj 

nekaj iz občutka dolžnosti oziroma da 

odkljukaš dogodek, obisk. Kje je pa 

občutek? Kje je srce? 

Alenka svetuje, naj se odrasla oseba in 

ostarel starš obiskujeta. Obisk pride in 

gre. Obisk pije s tabo kavo. Danes je 

pogosto tako, da babica postane gospo-

dinjska pomočnica. Neplačana! Starši 

otrokom kuhajo, pazijo otroke, likajo, 

posojajo denar… a to ni dolžnost staršev. 

Babica se odpove svoji samostojnosti, da 

naredi vse za svojega otroka. In potem 

čaka, da dobi nazaj… Se obiskovat, ne se 

oklepat v odvisnost. 

Starši naj poskrbijo za svoje socialno 

življenje, naj obiskujejo svoje prijatelje. 

Odrasla oseba naj sama poskrbi za svojo 

starost. Ne nalagajmo tega svojim otro-

kom. 

Dalje nas je predavateljica opomnila na 

pojav: »ženska sendvič«. Na eni strani 
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odrasla ženska skrbi za svoje otroke, na 

drugi strani skrbi za svoje starše. Trojno 

je obremenjena: s službo, z otroki, s 

starši. Zato so porasle bolezni pri odra-

slih ženskah, ki se kažejo kot depresija, 

bolečine v mišicah, v prsnem košu, bole-

zni ščitnice (ta je pomembna za samo-

obrambo). Mama in hči naj imata vsaka 

svoje življenje in se obiskujeta.   

Žal je veliko primerov, kjer odnosi starši 

– otroci niso dobri. A že dejstvo, da 

starše sploh imamo, je veliko darilo. Ne, 

ker so bili super starši, zato, ker smo jih 

imeli. Če čutimo krivdo, nemir, bole-

čino… si nalagamo stvari, ki jih nismo s 

starši oziroma otroki razčistili. Otroci 

naj bodo vedno otroci, straši pa vedno 

starši. Vedno aktualno vprašanje za vse, 

na katerega ni instant odgovora je: »Ka-

ko lahko živim z ljubeznijo do mojih, ne 

da bi bolelo?« 

So stvari, na katere ne moremo vplivati, 

poudarja Alenka Rebula. Ne moremo 

vplivati na primer, kakšne volje je drugi. 

Nekateri so celo življenje pesimisti.  Ni 

naša naloga, da bi starše opominjali, naj 

se spremenijo. Naša dolžnost pa je, da 

postavimo svoje zdrave meje. Da ne 

prevzamemo nepotrebne krivde. 

Za konec smo se zazrli v preteklost, ko 

so imeli starši več otrok in od njih enega, 

ki naj bi skrbel za njih na starost… in se 

ni smel poročiti. To ni prav, povzame 

Alenka Rebula. Zavedajmo se, otrokom 

smo dali življenje, ne pa jim ga vzeli. 

Tudi to, da gre nekdo v Dom, ne pomeni, 

da ga otroci ne marajo. Otroci imajo po-

gosto občutek krivde, ko dajo starša v 

Dom. »Dajo starša v Dom.« Če se otroci 

in starši pogovarjamo o starosti, se po-

govarjamo tudi o tem, da nekega dne 

morda ne bomo zmogli več skrbeti zase, 

za drugega. Pogovarjajmo se, iščimo 

odgovore. Vsak odloča zase.   

 

 

Po predavanju povzela  

Gordana Mavrič Trobec  

dipl. delovna terapevtka 
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MOJA KOMUNIKACIJA IN MEDOSEBNI ODNOSI – MOJE 

ZADOVOLJSTVO, MOJA ODGOVORNOST 

Ptičji pogled z interaktivne, izkušenjske izobraževalne 

delavnice 

 
Komuniciramo od zibelke do groba, ves 

čas življenja, saj ni mogoče ne komu-

nicirati. Toda vse premalokrat se pri 

komunikaciji vprašamo, kaj je naš cilj, 

kakšen odziv želimo doseči s svojo 

komunikacijo. Velja pravilo, da tisto, kar 

damo, tudi dobimo, odgovornost za učin-

kovito komunikacijo pa je razdeljena 

med vse udeležence v komunikaciji. 

Kakšna je torej učinkovita komuni-

kacija? Je ciljna, pozitivna, dobro-

namerna, prilagojena sogovorniku. 

Učinkovito komuniciramo takrat, ko smo 

dosegli cilj komunikacije (npr. informi-

rati, zabavati, sprostiti, potolažiti, naučiti 

…) in ko komunikacija prispeva k ohra-

njanju ali celo k izboljšanju medo-

sebnega odnosa z drugimi udeleženci. 

Pozitiven odziv sogovornika je lahko v 

veliki meri odraz našega učinkovitega 

komuniciranja, pomembno pa je, da se 

zavedamo, da je svoj pozitiven delež 

prispeval tudi sogovornik. 

Pri komunikaciji ne sporočamo samo o 

vsebini, pač pa z načinom komunikacije 

(glas, ton, telesna govorica,  očesni stik 

…) izražamo tudi svoj odnos do vsebine, 

odnos do sogovornika in situacije. Spo-

ročamo o svoji samopodobi ter osebno-

stnih lastnostih, vlogah, nalogah in kom-

petencah. 
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Pri komunikaciji se velikokrat zatakne, 

ko je potrebno izreči pohvalo ali podati 

konstruktivno kritiko. Pri pohvalah 

imamo Slovenci vse preveč zadržkov, ki 

se odražajo tudi v slovenskih pregovo-

rih: Dobro blago se samo hvali. Lastna 

hvala, cena mala. Samega sebe tako in 

tako ni lepo pohvaliti pa tudi drugih ne, 

saj se kaj hitro pokvarijo. Jasno, da nič 

od tega ne drži. Ko pohvalimo nekoga za 

njegovo dejanje, nalogo, način obnaša-

nja, podporo, mu s tem sporočamo, da si 

takšnih dejanj želimo še več in da s tem 

motiviramo za podobno obnašanje v 

prihodnosti. Ko nekomu jasno, konkre-

tno, iskreno, dobronamerno in na štiri 

oči povemo, česa ne počne dobro ali kaj 

nas je v konkretni situaciji zmotilo, s tem 

prispevamo k njegovemu učenju, osebni 

rasti pa tudi k dobremu medsebojnemu 

odnosu. S tem sporočamo, da nam je 

mar, saj smo osebo spremljali, sedaj pa ji 

dajemo povratno informacijo, da bo 

lahko še izboljšala svoje delo ali vedenje. 

Pri tem je pomembno, da osebi tudi po-

kažemo, razložimo, kaj od nje pričaku-

jemo oz. ji pomagamo, da bo dosegla že-

leni rezultat. 

Ne glede na to, kako samozavestni in/ali samokritični smo, vsi si želimo slišati 

pohvalo. Kaj, ko bi za začetek sami poiskali čim več priložnosti, da sodelavko, 

prijatelja, soseda, otroka … pohvalimo? Lažje ko bomo pohvalili, z večjim veseljem 

bomo pohvalo tudi sprejeli in se nanjo odzvali s preprostim hvala. Enako velja za 

kritiko, saj je le-ta vedno priložnost, da se naučimo nečesa novega – sami pač ne 

opazimo vsega in tudi, kadar se pri nečem trudimo po najboljših močeh, nam lahko 

spodleti. Zato je tako dragoceno imeti okrog sebe ljudi, ki vidijo, slišijo in tudi čutijo 

kaj, česar sami nismo zazna-

li. Pravilno podana in tudi 

sprejeta povratna informa-

cija povečuje občutek spreje-

tosti, izboljšuje medosebne 

odnose in omogoča rast vseh 

udeleženih. 

Dejstvo je, da pri komu-

niciranju velikokrat sodimo, 

vrednotimo dejanje druge 

osebe ali celo osebo samo. 

Pri tem še posplošujemo 

namesto, da bi bili konkretni 
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in že smo zanetili prepir: »Vedno zamujaš. Nikoli mi ne pomagaš.« 

Da bi se resnično povezali z drugo osebo, namesto sodb uporabimo raje opažanje, 

izrazimo svoja čustva in potrebe ter sogovornika zaprosimo za tisto, kar si želimo. To 

pa so že 4 koraki nenasilne komunikacije. 

Mama pride utrujena domov, boli jo glava in želi si miru in tišine. Njen najstniški sin 

posluša glasbo v svoji sobi. 

Mama: »Živio, Miha. Slišim, da poslušaš glasbo, ki ti je všeč.« 1. OPAŽANJE 

Ob tem se počutim tako vznemirjeno, ker me zelo boli glava. 2. ČUSTVO 

Nujno potrebujem tišino in počitek. 3. POTREBA 

Te lahko prosim, da poslušaš glasbo na slušalke? 4. PROŠNJA 

Miha: »Veš, da, mami. Lahko še kaj storim zate?« 

Temelj vseh naših medsebojnih odnosov je spoštovanje; spoštovanje drugačnosti, 

dostojanstva, vrednosti druge osebe. Do drugih bodimo takšni, kakršni si želimo, da 

bi bili drugi do nas, zato širimo pozitivne novice. Pri tem so nam lahko vselej v 

pomoč Sokratova cedila. 

 

Česa nas učijo Sokratova cedila? 

 

Nekdo je prišel nekega dne ves razburjen k modremu Sokratu. 

»Poslušaj, moram ti povedati, kako je tvoj prijatelj ...« 

»Počakaj!« ga je prekinil filozof.  

»Si to, kar mi nameravaš povedati, precedil skozi tri cedila?« 

»Tri cedila?« se začudi prišlec.  

»Da, moj prijatelj, tri cedila.  

Prvo je cedilo RESNICE.  

Si preveril, če je to, kar mi hočeš povedati, resnično?«  

Nisem. Slišal sem, da ljudje o tem govorijo ...« 

»Dobri moj prijatelj. Gotovo si to precedil skozi drugo cedilo –  cedilo DOBROTE.  

Je kaj dobrega v tem, kar mi želiš povedati, čeprav ni gotovo, da je vse resnično?« 

»Ne!« odgovori človek  že precej v zadregi.  

»Ni govora o čem dobrem. Ravno nasprotno ...« 
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»Hm!« ga prekine ponovno modrec. »Poskušajmo še s tretjim 

cedilom.  

Je to, kar bi mi rad povedal, vsaj KORISTNO?« 

»No, ni ravno koristno ...« 

»V redu«, reče Sokrat.  

»Če to, kar hočeš povedati, ni resnično, niti dobro, niti koristno, vse 

skupaj lepo pozabi in si ne beli las zaradi tega, kot si jih tudi jaz 

ne!« 

 

 

Karin Elena Sánchez 

KAETRIDA Poslovno svetovanje, izobraževanje in moderiranje 

 

 

Komuikacija - Izjave udeležencev: 

Karin je rekla, da če imaš sam sebe rad, 

lahko dobro komuniciraš tudi z drugimi. 

Sploh velja to za nas, mame. Ostal mi je 

stavek »ko vas enkrat ne bo, bo svet 

tekel isto dalje…«  

Poskrbeti moraš najprej zase, za svojo 

pozitivno energijo.      

 

Tina Tompa 

šivilja 

 

Za dobro komunikacijo je potrebno veli-

ko strpnosti in osredotočenosti na 

rešitev problema, ne kritiziranja na splo-

šno oz. prenašanja slabe energije zaradi 

tega. Tako v službenem kot tudi v do-

mačem okolju. Pomembno je tudi, da 

vsak najde svoj način sprostitve, da se na 

nek način uravnovesi. Sama najdem 

sprostitev v gibanju v naravi, zelo rada 

hodim v hribe. 

Bistvo komunikacije je po mojem mne-

nju to, da najdeš zadovoljstvo v sebi, da 

si zadovoljen s seboj, saj zadovoljen 

človek ne more biti napadalen in nespo-

štljiv do drugih. Zato je zaželeno, da bi 

imeli čim več takih delavnic, ki nas 

spomnijo na to, kako je prav, da ravna-

mo s seboj in z drugimi. Zakaj odnosi 

med nami so tisto, ki se sicer ne da 

izmeriti z denarjem, so pa neprecenljivi. 

 

Adrijana Predalič 

pomočnica direktorice za finančne 

zadeve 
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Slišali smo o tem, kako se postavimo 

zase. Tudi z načinom komunikacije.  

 

Agata Petrovič 

negovalka 

 

Ostalo mi je: zadihaj 10 krat – počakaj. 

Ne rešuj problema v afektu. 

 

Brane Murn 

vzdrževalec 

 

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

 
Zaposleni v delovnem okolju preživimo eno tretjino (ali celo več) svojega 

življenja. Tako za zaposlenega kot za delodajalca je pomembno, da je zaposleni 

zdrav. Če so zaposleni zdravi in zadovoljni, delajo več in bolje. 

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 Pro-

mocije zdravja na delovnem mestu. Program sledi strateškim ciljem in razvojni viziji 

Doma ter mora biti integriran v vse pomembne odločitve v organizaciji in v vsako 

posamezno delovno enoto. 

Promocija zdravja na delo-

vnem mestu so sistematične 

ciljane aktivnosti in ukrepi, 

ki so namenjeni vsem zapo-

slenim in se izvajajo za vse 

zaposlene pod enakimi pogo-

ji z namenom ohranjanja in 

krepitve telesnega in dušev-

nega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja 

ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga. Je skupno prizadevanje delodajalcev, 

zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem 

delu. To dosežemo s kombinacijo:  

- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,  
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- spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in 

krepitev zdravja,  

- omogočanja izbire zdravega načina življenja in  

- spodbujanja osebnostnega razvoja. 

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

na delovnem mestu, kar je skupen interes delodajalca in zaposlenih. Interese in 

potrebe zaposlenih zastopajo člani skupine za zdravje, ki aktivno načrtujejo vrsto in 

potek aktivnosti ter motivirajo zaposlene 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 

uvajati posamezne aktivnosti: funkcionalna vadba, joga, tečaj nordijske hoje, pohodi 

na bližnje hribe (ob primernem vremenu), vadba z elastičnimi trakovi, tehnike spro-

ščanja, 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 (12 tedenski program obvladovanja zdrave telesne teže) 

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

čas in so za vse popolnoma brezplačne.  

Ko gledamo na projekt Promocije zdra-

vja kot celoto, ga po eni strani ne smemo 

dojemati kot zgolj zakonsko obvezo de-

lodajalca, po drugi strani pa tudi ne sa-

mo kot finančno investicijo. Eden izmed 

glavnih učinkov vpeljanih aktivnosti je 

namreč gotovo tudi ustvarjanje pove-

zanosti na neformalnem nivoju, ki nam 

nudi dobro priložnost za sre-

čevanje sodelavcev 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 iz-

boljševanje počutja. 

Tako ni nenavadno, da so 

aktivnosti promocije zdravja 

dobro sprejete med zapo-
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slenimi, kar se odraža tudi v številni 

udeležbi. Udeležba in odzivi zaposlenih 

sta v obeh enotah kljub velikim delo-

vnim obremenitvam in zahtevam po 

neprekinjenem delu nad pričakovanji. 

Omenjene aktivnosti predstavljajo pred-

vsem možnost za sprostitev in zabavo, 

kar pa si zaposleni v Domu po izjemno 

napornem in odgovornem delu vsekakor 

zaslužimo. V želji, da ohranite oz. 

izboljšate svojo psihofizično pripravlje-

nost, vas vabimo, da se jih udeležujete in 

k udeležbi spodbujate tudi svoje sode-

lavce. Naše zdravje je namreč nepre-

cenljiva vrednota, ki jo moramo ohra-

njati in negovati. Obvestila o dogodkih in 

aktivnostih bodo pravočasno objavljena 

na oglasnih deskah, preko obveščanja na 

e-naslove ter na spletni strani (Obvestila 

za zaposlene).  

S promocijo zdravja na delovnem mestu 

tako nadaljujemo naprej in upamo, da bo 

vsak zaposleni lahko našel vsaj eno 

aktivnost, ki ga bo navdušila. Obenem pa 

vas vabimo, da nam vaše morebitne pre-

dloge glede promocije zdravja (želene 

aktivnosti, delavnice, predavanja…) po-

sredujete na e-naslov matej.peteh@dso-

vic.si. Tako bomo lahko skupaj z vami 

oblikovali program, ki bo ustrezal vašim 

željam. Veseli smo vaše udeležbe, vaših 

odzivov, idej in predlogov.  

Skupino za zdravje sestavljamo: Matej 

Peteh (vodja skupine), Matjaž Eržen, 

Damjana Hudolin, Silvestra Zalesnik, 

mag. Melita Zorec, Draženka Klaić, 

Milena Glavač, Tadej Kogoj in Maja Vlah 

ter predstavnica zunanjega izvajalca 

programa Promocije zdravja. 

 

Vtisi zaposlenih: 

Joga 

Med dejavnostmi v okviru Promocije zdravja je tudi joga. O njej sem z zanimanjem 

brala in že nekaj let me je mikalo, da bi se vpisala v kak tečaj. Pa je vedno prišlo kaj 

vmes, enkrat ni bilo v mojem kraju, drugič je bil tečaj je ob urah, ki mi niso ustrezale, 

cena tečaja je bila visoka in še bi se kaj našlo. Z zanimanjem sem se pridružila skupini 

za jogo v službi, ki jo vodi izjemna vaditeljica. V začetku me je malo motilo, ker je bila 

resna, jaz pa sem bila vajena sproščenega vzdušja iz funkcionalne vadbe. Kmalu sem 

ugotovila, da mi vaje - asane, ki smo jih delali, zelo ustrezajo in da je prav, da vadiš 

jogo v tišini. Asane niso zahtevne, naučiš se pravilnega dihanja in sproščanja. Z 

veseljem hodim na jogo, če mi le čas v službi dopušča. 

M. K. 

mailto:matej.peteh@dso-vic.si
mailto:matej.peteh@dso-vic.si
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Funkcionalna vadba 

V aktivnosti promocije zdravja sem se 

vključila kar malo z rezervo, saj nisem 

vedela, kaj me čaka. Razmišljala sem o 

tem, da že vrsto let nisem telovadila, da 

nimam nobene kondicije, da me bo kdo 

gledal, kako nerodno telovadim in podo-

bno. Ker sem že v srednjih letih, me je 

skrbelo, če sploh zmorem tiste vaje, sicer 

pa sem že tako ali tako utrujena od 

službe, zakaj bi šla še na telovadbo. 

Prvič sem prišla na funkcionalno vadbo 
kar v uniformi, z mislijo, da vseeno po-
skusim, če mi bo všeč, si drugič prinesem 
športne hlače. Izkazalo se je, da je sku-
pina izredno prijetna, vaditelja super in 
da se splača malo potruditi, saj je počutje 
po uri vadbe povsem drugačno kot pred 
njo. Moje delo ni tako fizično naporno, 
kot je delo večine sodelavcev, je pa po-
gosto psihično zelo utrudljivo. Med 
vadbo se pogosto nasmejimo, delamo 
kolikor kdo lahko, vsak se trudi po svoje, 
ni nobenih ocenjevanj koliko in kako kdo 
kaj naredi – skratka super se imamo in 
komaj čakam, da bo vadba spet redno na 
sporedu.  

M. K.  
 

 

Matej Peteh  

univ. dipl. socialni delavec

 

 

NOVA ŠPORTNA ZMAGA ZAPOSLENIH - UBRANILI 
NASLOV PRVAKA 
 
V petek 10.6.2016 smo se zaposleni DSO Ljubljana Vič - Rudnik udeležili 25. 

letnih športnih iger socialnih zavodov v Zagorju ob Savi. V močni konkurenci 

31. domov iz cele Slovenije,  smo v skupnem seštevku vseh disciplin (kros, 

odbojka, lokostrelstvo in ekipni oviratlon) ponovno prepričljivo zmagali in 

osvojili skupno 1. mesto ter s tem ubranili naslov prvaka. S tem smo obdržali 

veliki prehodni pokal zmagovalcev. 

Tekmovali smo v vseh kategorijah in le pri odbojki ostali brez medalje. V posameznih 

disciplinah in starostnih kategorijah smo osvojili kup odličij: 
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Kros: 

zlato (2 medalji) - Alenka Sporiš Loboda, 

bila je najhitrejša v svoji starostni sku-

pini in skupno med vsemi ženskami. 

zlato - Tadej Kogoj  

bron - Štefanič Joži 

Oviratlon: 

pokal za ekipno zmago in zlate medalje v 
postavi: Alenka Sporiš Loboda, Barbara 
Purkart, Tadej Kogoj, Matej Peteh in 
Brane Murn 

Lokostrelstvo: 

bron - Brane Murn  

Vsem udeleženim iskrene čestitke in hvala za sodelovanje in najglasnejše navijanje. 

 

MI SMO NAJBOLJŠI, 

MI SMO DSO VIČ, 

DOBRI KOT HUDIČ! 
 

 

Barbara Purkart  

pomočnica direktorice za 

strokovne zadeve,  

vodja kakovosti 

 
 

NACIONALNO SREČANJE PROSTOVOLJCEV OB PRAZNO-

VANJU 30-LETNICE PROGRAMA SKUPINE STARIH LJUDI 

ZA SAMOPOMOČ 
 
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (ZDSGS) je bila ustanovljena 

leta 2005, predhodno pa je od leta 1992 delovala kot Združenje za socialno 

gerontologijo in gerontagogiko Slovenije. Kot krovna organizacija vključuje 

danes 48 organizacij, ki na lokalnem nivoju izvajajo Program skupine starih 

ljudi za samopomoč. V nacionalno mrežo se povezuje 493 skupin po vsej 

Sloveniji, ki jih vodi 836 prostovoljk/prostovoljcev, v katerih se tedensko 
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srečuje 4.442 starejših oseb. Tudi v našem Domu potekajo tri take pogovorne 

skupine oz. skupine starih ljudi za samopomoč.  

V četrtek, 26. maja 2016, smo se v Ther-

mana parku v Laškem zbrale prosto-

voljke in prostovoljci iz vse Slovenije, z 

namenom obeležitve 30-letnice pro-

grama Skupine starih ljudi za samo-

pomoč. 

Program so soustvarili: izr. prof. dr. Jana 

Mali, Polona Požgan, Tone Partljič, bo-

bnarska skupina Centra za sluh in govor 

iz Maribora ter Alfi Nipič. 

Glavnih namen Zveze društev za social-

no gerontologijo Slovenije še naprej 

ostaja ustvarjanje pogojev in možnosti 

za kakovostno življenje starih ljudi na 

področju medčloveških odnosov, krepi-

tev medgeneracijskega povezovanja in 

socialnega vključevanja, priprava sre-

dnje generacije na lastno starost kot tudi 

krepitev in širitev organiziranega pro-

stovoljskega dela. 

 

ŽUR PROSTOVOLJCEV 

Poln kombi prostovoljcev proti Laškem drvi, 

da se srečanja voditeljev skupin starih ljudi udeleži. 

Sprejem pa prisrčen, dan iz srca, 

občutek pa tak, kot da sem med stare prijatelje ponovno prišla. 

Polna dvorana dobrih ljudi, pripravljenih pomagati, 

posebne občutke in pozitivno energijo pri človeku ponazori. 

Vidiš veselje, vidiš toplino, 

vidiš izkušnje in ne hitenje. 

Program pa zabaven in zanimiv, 

čas srečanja je prehitro minil. 

Drugo leto, če le Bog da, 

bo na srečanje še večja množica prišla. 

Veselim se že. 

In Alfi Nipič bo ponovno zapel pesem Silvestrski poljub…. 

Kolikokrat še….še velikokrat….. 

 
 

Zver Jožica 

dipl. fizioterapevtka 



 

44 

 

FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (F3ŽO) 

 
Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev, ki vsako 

leto poteka okoli 1. oktobra - mednarodnega dneva starejših. Festival je posve-

čen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in medgenera-

cijskemu sodelovanju.  

Na 15. F3ŽO, ki je potekal 

med 29. septembrom in 1. 

oktobrom 2015, smo lahko 

spremljali bogat izobraževal-

ni in kulturni program (pre-

davanja, delavnice, okrogle 

mize) ter se obenem spreho-

dili po sejemski razstavi, ki 

je ponujala predstavitev šte-

vilnih organizacij in njihovih 

storitev namenjenih starej-

šim. Tako so se predstavila 

društva upokojencev, zdra-

vilišča, kulturne in izobraževalne ustanove, domovi za starejše idr.  

DSO Ljubljana Vič-Rudnik je na festivalu sodeloval v sklopu dogajanja na sejemski 

stojnici Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZ). Imeli smo priložnost za druženje 

s predstavniki in stanovalci drugih domov, promocijo naših storitev, srečevanje s 

potencialnimi uporabniki in predstavitev aktivnosti, ki potekajo v našem Domu. 

Skupaj s tremi stanovalkami iz enote Bokalce, smo na stojnici predstavili nekaj 

aktivnosti delovne terapije. Ena izmed teh je t.i. skupina kreativnih tehnik, kjer pot na 

plano dobijo naše ideje in domišljija. S tovrstnimi skupinami želimo stanovalce 

spodbuditi h kreativnosti, vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov ter 

vzdrževanju motoričnih spretnosti. Obiskovalci so z zanimanjem opazovali njihove 

spretnosti, navdušila jih je njihova dobra volja.  

Hvaležni smo SSZ za to priložnost in verjamemo, da bomo uspešno sodelovali tudi na 

prihodnjih F3ŽO. 
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Stanovalke, ki so se udeležile festivala, svoja doživljanja opisujejo kot posebno 

doživetje.  

Ga. Smrekar Vera kar ne more pozabiti, 

koliko ljudi se je ustavilo pri stojnici in si 

ogledovalo, kako spretni so naši prsti in 

kakšni izdelki pridejo izpod naših rok. 

Pajacki, katere smo poimenovali kar 

»Bokalčki«, so med obiskovalci pritegnili 

veliko zanimanja, veliko ljudi si je 

kakšnega izmed njih želelo odnesti tudi 

domov.  

Ga. Kastelic Ana pravi, da so se mimo-

idoči kar čudili, kako zanimivo je bivanje 

v Domu in kako pester je naš vsakdan. 

Ga. Kastelic dodaja, da je bilo tako 

zanimivo in predvsem prijetno, da bi tja 

šla še kdaj. 

Ga. Kozlevčar Jožefa je ob tej priložnosti 

prvič obiskala Cankarjev dom in je bila 

tako nad prostorom kot tudi nad mno-

žico ljudi presenečena. Z nasmehom se 

spominja stanovalca Doma Viharnik iz 

Kranjske gore. Ta ji je izročil letak s sliko 

doma, na katerem ji je pokazal okno 

njegove sobe, tako da sedaj ve, kje ga 

lahko najde.  

 

Matej Peteh, univ. dipl. socialni delavec in  

Miha Papež, dipl. delovni terapevt 

 
 

OSKRBOVANA STANOVANJA 
 

DSO Ljubljana Vič-Rudnik je z Nepremičninskim skladom pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja podpisal pogodbo o nudenju osnovne in socialne 

oskrbe za najemnike 30 oskrbovanih stanovanj na lokaciji ulica Angele Vode 

25, Ljubljana (OS Brdo Zeleni gaj). Storitve osnovne in socialne oskrbe v 

oskrbovanih stanovanjih izvajamo v skladu z določbo 9. člena Pravilnika o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in individualnim 

dogovorom, sklenjenim s posameznim najemnikom stanovanja ter veljavnim 

cenikom storitev. 

Pridobili smo tudi pooblastilo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva na 

primarnem nivoju (nega na domu, patronaža). V okviru pooblastila nudimo najemni-

kom oskrbovanih stanovanj (OS Brdo Zeleni gaj) zdravstveno nego in patronažo kot 
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storitve preventivne in kurativne nara-

ve. Storitve izvajajo strokovni delavci s 

področja zdravstvene nege, ki so redno 

zaposleni v DSO Ljubljana Vič - Rudnik, 

enota Bokalce in imajo na področju dela 

s starimi bogate delovne izkušnje. Sto-

ritve patronaže izvajajo praviloma diplo-

mirane medicinske sestre in občasno 

srednje medicinske sestre. Storitve 

osnovne oskrbe pa čistilke, strežnice in 

oskrbovalke. 

Pri izvajanju storitev nas odlikuje dolgo-

letna tradicija, velika prilagodljivost in-

vidualnim potrebam in željam naših 

uporabnikov, prijaznost, srčnost, člove-

koljubnost in timsko delo. Pri vsak-

danjem delu ter spopadanju z izzivi, ki 

jih našim uporabnikom prinaša starost 

in z njo povezane tegobe, sledimo slo-

ganu Dom ni samo hiša, Dom smo ljudje. 

Na ta način z veliko senzibilnosti stopa-

mo v odnose z uporabniki, njihovimi 

svojci in drugimi vpletenimi. 

 

 

Matej Peteh  

univ. dipl. socialni delavec 

 

Vtis stanovalke: 

 

V novi ljubljanski soseski »Zeleni gaj« v bližini DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota 

Bokalce stoji blok s 30 najemnimi oskrbovanimi stanovanji, katerih lastnik je 

Nepremičninski sklad ZPIZ Ljubljana. Stanovanja smo po prijavi na javni razpis dobili 

državljani Republike Slovenije, stari nad 65 let, ki smo izpolnjevali določene pogoje 

lastnika in ki smo podpisali najemno pogodbo za nedoločen čas in seveda sprejeli 

tudi pogoje najema. 

Pred enim letom smo se prvi stanovalci pričeli vseljevati v stanovanja. Prišli smo z 

vseh koncev, vsak s svojimi navadami, različnimi pričakovanji in pogledi na bivanje v 

novem okolju. Potrebno je bilo (in je še vedno) veliko potrpljenja pri prilagajanju na 

vse novo, kar je glede na našo starostno strukturo še posebej zahtevno. Vsem se 

pričakovanja ob vselitvi niso izpolnila, zato se je nekaj stanovalcev odločilo izseliti in 

tako prihajajo novi. 

Trenutno nas je v 30 stanovanjih okrog 40 stanovalcev, starih od 65 do 87 let. V 

pritličju je skupni prostor, nekakšna dnevna soba. Ima čajno kuhinjo, dnevno po-

hištvo, velik TV ekran. Stanovalci smo na knjižne police dodali knjige, od leposlovnih 

do strokovnih, v predale pa komplete kart, šah in družabne igre. Ta naša 
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dnevna soba je kar dobro obiskana. 

Nekateri se vsako jutro dobijo na kavi ali 

čaju, se pogovorijo o dnevnih dogodkih 

in dogovarjajo za skupne aktivnosti. 

Nekaj stanovalcev se je povezalo in se 

redno dobivajo pri kartanju, spet drugi 

se tedensko dobivajo pri popoldanskem 

ogledu filma. Ob posebnih dnevih, kot so 

novo leto, pust, 8. marec, 1. maj, se še 

posebej številno zberemo in se ob pri-

grizku ter kozarčku, včasih tudi glasbi, 

poveselimo. 

Stanovanja so prilagojena starejšim, tudi 

gibalno oviranim, tako da je bivanje udo- 

bno. Vsako stanovanje ima opremljen 

kuhinjski blok in urejeno kopalnico. 

Ostalo opremo si vsak stanovalec uredi 

po svojih željah, potrebah in zmožnostih. 

Nekateri stanovalci so se odločili sprejeti 

ponudbo DSO Ljubljana Vič - Rudnik, 

enote Bokalce, in tako jim tedensko ali 

po potrebi prihajajo čistiti stanovanje. 

Dom v okviru Splošnega dogovora za 

tekoče pogodbeno leto nudi tudi neka-

tere storitve s področja zdravstva. 

 

Stanovalka 
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PREGLED DOGODKOV  

V ZADNJEM LETU 
 

SEPTEMBER 2015 

 10.9. nastop MePZ Sončni 

žarek, Društva upokojencev 

Šentvid pri Stični 

 

 17.9. pravljičarka ga. Lucija 

Magajna - Kitajske pravljice   

 

OKTOBER 2015 

 1.10. nastop MPZ Barje 

 

 8.10. zabava z jubilanti in 

ansamblom Dolomiti   

 

 13.10. predavanje ga. Breda 

Stele -Tržaški Kras 

 

 14.10. Babičina zgodba o 

zeliščih: srečanje z učenci OŠ 

Roje, v okviru sodelovanja z 

društvom Planet zemlja 

 

 23.10. kostanjev piknik   

 

 23. 10. delavnica »Oblačila za 

starejše« z ga. Hedvig 

Ekenstam 
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NOVEMBER 2015 

 

 10.11. nastop MePZ Mlada 

srca  

 

 13.11. Martinova tombola 

 

 17.11. Pevci izpod Rožnika – 

nastop 

 

 20.11. TD Šiška-kulturni 

program: S pesmijo na pot 

 

 25.11. delavnica izdelovanja 

adventnih venčkov   

 

 26.11. nastop MePZ Kozarje 

 

 

DECEMBER 2015 

 1. – 3.12. Miklavžev sejem 
 

 7.12. kratka komedija »Bodi 

srečen z ljudmi«, v izvedbi 

Dnevnega centra aktivnosti za 

starejše 
 

 17.12.srečanje Skupin starih 

ljudi za samopomoč-društva 

Tromostovje 
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 22.12. novoletna zabava z ansamblom »Smer« 
 

JANUAR 2016 

 13.1. Babičina zgodba o 

zeliščih: srečanje z učenci OŠ 

Marije Vere iz Kamnika v 

okviru sodelovanja z 

društvom Planet zemlja 
 

 26.1. nastop otrok iz 

mednarodnega francoskega 

vrtca Ljubljana 
 

 28.1. praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih januarja 
 

 

FEBRUAR 2016 
 

 2.2. nastop ljubiteljske plesne 

skupine orientalskega plesa 

»Habibi babi« 

 

 5.2. koncert skupine Mlada 

srca 

 

 9.2. pustovanje z ansamblom 

»Smer« 

 

 19.2. predavanje ga. Breda 

Stele: Iranske ženske 

 

 25.2. praznovanje rojstnih dni 

stanovalcev rojenih februarja 
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MAREC 2016 

 2.3. delavnica izdelovanja sveč 

– mag. Bogdan Drobnik, 

OZARA Slovenija, nacionalno 

združenje za kakovost 

življenja 
 

 8.3. nastop folklorne skupine 

Pušlc 
 

 9.3. delavnica izdelovanja 

ptičjih krmilnic in valilnic v 

sodelovanju z ga. Marjano 

Šmigoc-1.del 
 

 16.3. delavnica izdelovanja 

butaric 
 

 17.3. nastop ŽPS Plamenke 
 

 21.3. delavnica izdelovanja 

ptičjih krmilnic in valilnic v 

sodelovanju z ga. Marjano 

Šmigoc-2.del 
 

 22.3. nastop folklorne skupine 

Židan parazol 
 

 23.3. delavnica izdelovanja  

pirhov 
 

 31.3. izlet na tržnico v 

sodelovanju z Lek-om 
 

 31.3. praznovanje rojstnih dni 

stanovalcev rojenih marca 
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APRIL 2016 

 1.4. tombola v sodelovanju s 

prostovoljci pozavarovalnice 

Sava in Tilija 
 

 4.4. Dan za spremembe-obisk 

učencev 2. razreda OŠ Vič 
 

 5.4. koncert DU Vrhnika 
 

 6.4. delavnica zavijanja daril v 

sodelovanju z ga. Marijo 

Oblak 
 

 7.4. delavnica za boljši spomin 

v sodelovanju s Krko 
 

 11.4. nastop zbora Livada iz 

Dnevnega centra aktivnosti za 

starejše Tržaška 
 

 12.4. nastop dijakov gimnazije 

Vič 
 

 14.4. Babičina zgodba o 

zeliščih: srečanje z učenci OŠ 

Alojzija Šuštarja iz Šentvida v 

okviru sodelovanja z 

društvom Planet zemlja 
 

 19.4. recital članov društva 

Novi dijak, v okviru 

Slovenskih dnevov knjige 
 

 20.4. ogled razstave Ana 

Frank zgodba za sedanjost, na 

gimnaziji Vič 
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 28.4. praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih aprila  
 

MAJ 2016 

 9.5. predavanje Alenke Rebula - Ko se starši postarajo-opustiti tradicijo in 

stopiti v nove oblike ljubezni 

 12.5. Babičina zgodba o zeliščih: srečanje z učenci OŠ Vodice v okviru 

sodelovanja z društvom Planet zemlja 

 16.5. recitacije članic DU iz 

Trzina - Pesmi o pomladi, 

ljubezni in mami 

 

 17.5. nastop odrasle in 

otroške folklorne skupine iz 

Stične 

 

 18.5. delavnica ustvarjanja iz 

gline, v okviru TVU 

 

 19.5. romanje na Brezje v 

organizaciji Karitas Vič 

 

 25.5. praznovanje rojstnih dni 

stanovalcev rojenih maja 

 

 31.5. delavnica Spoštujmo 

vrednote, v okviru TVU  

 

 31.5. obisk kreativne 

delavnice v CUDV Draga, v 

okviru TVU 
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JUNIJ 2016 

 

 3.6. nastop domske skupine 

Mambo Kiks-žoga bend 

 
 16.6. piknik na ploščadi 

 

 22.6. delavnica Aktivni 

možgani, zdravi možgani, v 

okviru TVU v izvedbi 

študijsko raziskovalnega 

centra za družino 

 

 28.6. delavnica Spoznajmo 

živali 

 

 30.6. praznovanje rojstnih dni 

stanovalcev rojenih junija 

 

 

 
 

 

JULIJ 2016 

 

 6.7. nastop članic TD Šiška 
 

 7.7. obisk kipa Fatimske 

Marije in sveta maša 
 

 18. in 19.7. sladoledni piknik 

na ploščadi 
 

 20.7. nastop Barjanskega 

kvarteta 
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 28.7. praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih julija 

 

AVGUST 2016 

 

 25.8. praznovanje rojstnih dni 

stanovalcev rojenih avgusta  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RAZSTAVE V KAVARNICI 
 

September 2015 

Z razstavo Sprehod po parku se je predstavil slikar Nahod Sijarić 

 
Oktober 2015 

Fotografska razstava Hribi skozi 

objektiv naše sodelavke Jane 

Korinšek 

 
December 2015 

Razstava prazničnih razglednic in 

voščilnic 
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Januar 2016 

Fotografska razstava Živali münchenskega živalskega vrta 

 

April 2016 

Fotografska razstava Burma – dežela nasmejanih ljudi naše sodelavke Tatjane Kores 

 

Junij 2016 

Razstava plakatov Terapevtski psi društva Tačke pomagačke  

 

KRIŽANKA  (Avtor: Jože Stabej) 

 

Vodoravno: 1. grad in Dom starejših občanov v Ljubljani na Viču, 8. »garaža« za jezik, 

12. rokodelec, 13. kos pohištva za sedenje, 14. red največjih sesalcev vseh časov, 15. 

obrat za pridobivanje sira, 17. tatinska ptica, 19. Ludolfovo število (3,14...), 20. dedna 

osnova, 21. mejna reka med Slovenijo in Hrvaško, izvira blizu Čabra, 24. vzklik pri 

španskih bikoborbah, 26. prvi soglasnik in četrti samoglasnik v abecedi, 27. izvirno 

ustvarjalen človek, 30. lahko obuvalo, 33. nočna ptica, 34. žensko ime (Lijana), 35. 

vampir, 37. rumeno rjava barva, 38. zaupna sodelavka državne obveščevalne službe. 
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Navpično: 1. šport trdih pesti, a v rokavicah, 2. gora v severnih Karavankah, 3. 

ščetkanje, 4. polotok, na katerem ležijo Atene, 5. začetnici pesnice Novy, 6. na klavirju 

ista tipka kot des, 7. moštvo, tim, 8. izvirna kratica ZDA, 9. lastnost česa strganega, 10. 

ime pesnika in igralca Kuntnerja, 11. ime oblikovalca Hranitelja, 16. ograjen prostor 

za šport pod 1. navpično, 18. znameniti švedski zabavni ansambel, 22. podolgovata 

deščica s koleščki za šport, 23. posebna posoda za delo pod vodo(narobe: NOSEK), 

24. glavno mesto Norveške, 25. nestrokovnjak, 28. narodno moško ime, 29. odprt 

prostor sredi gozda, 31. darilo, 32. nekdanja enota za merjenje dela, 36. začetek 

veselja.  

 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

12        13    

14     15  16     

17    18  19   20   

  21   22   23    

24 25   26   27   28 29 

30   31   32  33    

34     35  36     

37     38       

 

[rešitev:] 

Vodoravno: 1. Bokalce, 8. usta, 12. obrtnik, 13. stol, 14. kiti, 15. sirarna, 17. sraka, 19. 

pi, 20. gen, 21. Čabranka, 24. ole, 26. b, o, 27. genij, 30. sandale, 33. sova, 34. Lija, 35. 

krvoses, 37. oker, 38. agentka. Navpično: 5. L(ili) N(ovy).  
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ZAHVALE 
 

 
 

S hvaležno mislijo se »vračam« na Bokalce, v Dom, kamor ste me tako ljubeznivo 

sprejeli. To je bila zame nova izkušnja, dobra izkušnja, tako da ne bo več take 

zaskrbljenosti, če se bo treba spet odločati za odhod od doma v Dom. Rada bi ponovno 

poudarila, da sem se pri vas dobro počutila, da sem bila z bivanjem v vaši hiši zelo 

zadovoljna. Zadovoljna z zdravniškim, negovalnim, terapevtskim osebjem, ter z vsemi, 

ki so skrbeli za naše zdravje, urejenost in udobje. Pa s strežnim osebjem v kuhinji in 

jedilnici, ter s kulturno postrežbo. 

Posebej se želim zahvaliti gospem Ivanki Benko, Mojci Mikolič in Barbari Purkart. 

Glede mojega zdravstvenega stanja lahko povem, da sem na Bokalcih dosegla kar sem si 

želela. Tako ob polni obremenitvi ne čutim nobene bolečine in nobene razlike med 

bolnim in zdravim kolkom. Hvala Bogu! 

Topel pozdrav vsem, ki lepo skrbite za stanovalce in za urejenost Doma in okolice ter s 

svojim predanim delom dosegate in ohranjate njegov ugled. 

Minka Kuclar 

 

Še enkrat hvala za vso skrb in nego za mojega pokojnega očeta Strle Janeza. Vsi ste bili 

zelo prijazni. 

Milena Švigelj 

 

Spoštovani gospod Čauš, vam in oddelku 2A se zahvaljujemo za 11 let predane in 

ljubeče skrbi za našo drago mami Mlakar Danijelo, ki je bivala v vaši ustanovi. 

Spominjamo se vas s hvaležnostjo in spoštovanjem. 

Janja Potokar z družino  

in Helena Žandar z družino 
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VIZIJA DOMA 

 

Leta 2021 smo dom prijaznih, ustvarjalnih, dobronamernih, srčnih, strokovno 

usposobljenih, športno aktivnih in motiviranih zaposlenih. 

Stanovalcem zagotavljamo individualno obravnavo in zobozdravstvene storitve za 

nujne primere. V domu izvajamo program integrirane paliativne oskrbe. 

Organiziramo periodična izobraževanja za svojce, zunanjim uporabnikom pa nudimo 

pester nabor storitev. 

Prenovili smo sistemizacijo delovnih mest in delovne procese ter pridobili polni 

certifikat DPP in certifikat kakovosti E-Qalin. Zaposleni v domu nosimo enaka 

delovna oblačila ter se srečujemo na sprehajalnih sestankih. Vzgojili in pridobili smo 

naslednike za ključna delovna mesta. 

Delo v domu podpiramo z uporabo sodobnih tehnologij. 

V enoti Kolezija smo začeli z energetsko sanacijo in zgradili dvigalo na oddelku D ter 

prilagodili bivalni standard na Bokalcah. 
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