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Naj sreča ne premami te v 

prevzetnost in nesreča ne 

poniža v sužnja. Ostani to, kar 

si, kot zlato v plamenih, 

ohrani svoj ponosni jaz! 

Evripid 

 

 

DOM NI SAMO HIŠA, DOM SMO LJUDJE. 

 

 

Spoštovani, 

Avtorjem člankov in ostalega gradiva se iskreno zahvaljujemo. Obenem Vas vabimo, 

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

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

aktivnosti v našem Domu.  

Želimo Vam prijetno branje. 

Miki, Rozi, Nina 
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Veliko problemov na svetu bi izginilo, če bi govorili drug z drugim 

namesto, da govorimo drug o drugem. 
 

Pred nami je nova številka kolezijskega glasila Korenine z novimi zanimivimi 

vsebinami in prispevki naših stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih. V Domu že 

35. leto ustvarjamo in izboljšujemo pogoje za prijetno bivanje in počutje stanovalcev. 

Posodabljanje stavb in prostorov nam predstavlja 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 ne 

nazadnje tudi vzpostavljanje in ohranjanje ter 

izboljševanje pristnega in čutečega odnosa s stanovalci, 

ki je vsebovan predvsem v izpopolnjevanju 

komunikacije in njej podobnih vsebin.  

V okviru modela E-Qalin smo že tretje leto velik pomen 

posvečali vključevanju zaposlenih, svojcev in 

stanovalcev v soustvarjanje pogojev dela in samega 

delovnega procesa. Ustrezna povratna informacija o 

uresničevanju danih predlogov na skupinah za kakovost 

krepi zaupanje zaposlenih v aktivno sodelovanje in 

možnost uresničevanja sprememb. 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 premagovanju vsakodnevnih izzivov je ostati človek tisto, kar šteje in predstavlja 

dodano vrednost naših storitev. Ankete zadovoljstva vseh treh skupin (stanovalcev, 

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 nadaljevali z izboljšavami varnega bivanja v 

smislu zagotavljanja požarne varnosti in namestili usmerjevalni sistem ter z menjavo 

talnih oblog in beljenjem polepšali hodnik v pritličju in nekatere dele stavbe. Ponosni 

smo na kolesarnico ob vhodu ter na ureditev ogrevanja z namestitvijo termostatskih 

ventilov v najbolj kritičnih delih stavbe, ki se nam je v preteklosti predvsem spomladi 

in jeseni pregrevala, namestili smo vse potrebno za sistem nadzora nad konično 

energijo v pralnici, kjer smo uvedli tudi nizkotemperaturni režim pranja, tekom celega 

leta smo urejali vrt in okolico doma ter sanirali strelovodno napeljavo. Na Koleziji smo 

v letu 2016 najbolj ponosni na to, da nam je uspelo urediti zemljiško knjižno stanje 

parcel, na katerih stoji dom. Po 6 letnem vztrajnem iskanju in pregledovanju 

dokumentov, sestankih, pogovorih z bivšimi lastniki in nenazadnje tudi s pravdami na 

sodišču nam je v novembru letos končno uspelo doseči, da so parcele, na katerih 

stoji Dom Kolezija, prešle v last Republike Slovenije, katerih upravitelj je DSO 

Ljubljana Vič-Rudnik. To nam omogoča, da lahko načrtujemo prepotrebno dvigalo, ki 

bo predvidoma postavljeno v prihodnjih dveh letih.  
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Veliko pozornosti smo posvečali usposabljanju 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 leto 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 paliativni tim kompetentnih 

zaposlenih in zunanjih sodelavcev vključno z zdravnico, specialistko splošne 

medicine, in zdravnikom, specialistom internem medicine s specifičnim znanjem s 

področja paliativne oskrbe.  Upravičeno smo zelo ponosni na uvedbo družinskih 

pogovorov, ki so zelo pomembni za kvalitetno zagotavljanje paliativne oskrbe in s 

katerimi bomo stanovalcem, ki so potrebni tovrstne obravnave in se zanjo odločijo, 

lahko ponudili bolj kvaliteto oskrbo in zdravstveno nego. V dom prihajajo prostovoljci, 

za nematerialne potrebe stanovalcev skrbijo tudi javni delavci in seveda zaposleni v 

delovni terapiji v okviru prostočasovnih aktivnosti. 

Delavnice o komunikaciji in medosebnih odnosih povezujejo zaposlene, jim 

omogočajo prepoznavanje ustreznih vzorcev obnašanja, odzivanja v kritičnih 

situacijah 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 naravnanosti na stanovalce in 

procese, ki je del vpeljave sistema kakovosti E-Qalin. 

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, predstavniki vseh delovnih skupin, oblikovali vizijo za naslednje 

petletno obdobje. V mesecu oktobru smo se nekateri vodje in predstavniki zaposlenih 

udeležili moderiranega srečanja, kjer smo začrtali akcijske načrte za cilje, ki jih bomo 

v skladu s postavljeno vizijo uresničevali v letu 2017. Spomini na izjemno uspešno 

druženje so nepozabni, neprecenljivi in pomenijo moč za črpanje energije v časih, ko 

dnevi niso ravno takšni, kot smo si jih zamislili. 

Svojci stanovalcev so pomemben deležnik pri vzpostavljanju in zagotavljanju dobre 

komunikacije z našimi stanovalci, zato smo pričeli s povabili k vključevanju svojcev v 

domske aktivnosti (piknike, predavanja, druženje s stanovalci…), s svojci 

novonastanjenih stanovalcev smo se redno srečevali na sestankih. Za svojce smo 

pripravili periodičen novičnik, v katerem jim želimo na 3-4 mesece približati 

pomembne dogodke v Domu, aktualne vsebine, prireditve, novosti…. 

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

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

Dom v okolju prepoznan kot dober gostitelj številnim društvom, organizacijam…, da 
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stanovalci in svojci zelo pohvalijo možnost izražanja verskega prepričanja, možnost 

soodločanja o preživljanju prostega časa, izvajanje predpisane fizioterapije, dobro 

sodelovanje z vodstvom in strokovnimi delavci, da se zaposleni zavedajo, da delajo 

dobro in strokovno ter imajo možnost usklajevanja družinskega in poklicnega življenja 

v zdravem okolju brez kakršnih koli oblik nasilja, da imamo čudovit vrt in smo le 

streljaj odmaknjeni od samega centra mesta. 

Pred seboj imamo še veliko izzivov tako na področju strateških odločitev, adaptiranja 

stavb kot dnevnega usklajevanja delovnih procesov in vpeljevanja novih vsebin v 

delo s stanovalci. V prihodnjih petih letih se bomo veliko ukvarjali z energetsko 

sanacijo objektov, izgradnjo prepotrebnega dvigala, načrtujemo pridobitev polnega 

certifikata Družini prijazno podjetje in certifikata modela kakovosti E-Qalin, vpeljavo 

novih tehnologij v delo v Domu, nudenje pestrega nabora storitev za stanovalce in 

zunanje uporabnike, organiziranje periodičnih izobraževanj za svojce…. O navedenih 

vsebinah bomo še pisali v naslednjih številkah glasila Korenine… 

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

prijetno branje, ustvarjalcem glasila pa izrekam priznanje za odlično pripravljeno 

glasilo. 

 

Direktorica 
mag. Melita Zorec  
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SPOŠTOVANE BRALKE IN BRALCI GLASILA KORENINE!  

 
4. februarja smo praznovali 35. obletnico vselitev prvih 

novih stanovalcev v Dom starejših občanov Ljubljana 

Vič-Rudnik, enota Kolezija. 

Z velikim veseljem zapišem, da bo ta »okrogla« 

obletnica, kot vse kaže, prinesla veliko pridobitev, in 

sicer bo to novo dvigalo na C oddelku, ki ga bomo v letu 

2017 končno lahko začeli graditi. Po večletnem trudu 

nam je uspelo z vsemi bivšimi lastniki parcel na področju 

enote Kolezija doseči dogovore o vpisu enote Kolezija v 

zemljiško knjigo. Žal pri nekaterih bivših lastnikih brez 

sodbe sodišča ni šlo. Dokazali smo, da je razlastitev 

bivših lastnikov parcel na področju enote Kolezija pred 

več kot 35 leti potekala brez povzročenih krivic 

lastnikom. Vsi so bili ustrezno poplačani. To za nas 

osebno pomeni, da nad nami ni nobenega bremena 

zaradi krivde iz preteklosti. Urejeno in v zemljiško knjigo 

vpisano lastništvo parcel je prvi pogoj za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega dvigala. Projekt novega dvigala je že 

narejen. Poskrbeli bomo, da vožnja stanovalcev v nadstropja C in D oddelka ne bo 

več tako počasna in stresna. Koliko nepotrebne slabe volje je stanovalcem povzročilo 

dolgo čakanje na vožnjo! Novo dvigalo bo locirano na vrtni strani C oddelka, dovolj 

bo prostorno tudi za ležeče stanovalce. Široka vrata bodo brez težav sprejela 

stanovalce s širšimi vozički. Ob vstopu v dvigalo bodo na obeh straneh okna s 

pogledom na vrt enote Kolezija. V pritličju bodo ob vhodu v dvigalo še stranska vrata 

za izhod na vrt. Res bo dvigalo zasedlo nekaj kvadratnih metrov kolezijskega vrta, 

ampak vrta bo ostalo še dovolj za vse, ki ga radi uporabljamo. Življenje stanovalcev 

C in D oddelka bo močno olajšano.     

Kar nekaj novih pridobitev smo enoti Kolezija uspeli urediti v preteklem letu. Poleg že 

omenjenega vpisa v zemljiško knjigo smo zamenjali talno oblogo na hodnikih pritličja 

A in C oddelka. Zamenjali smo dotrajane talne obloge v 4 sobah C-III nadstropja. 

Glavni hodnik in stopnišča na A in C oddelka smo barvno uskladili s celostno grafično 

podobo Doma in z barvo talne obloge v pritličju. Prav tako smo namestili 

usmerjevalne table po vseh objektih. Pred objektom enota Kolezija smo v veselje 

vseh kolesarjev, ki prihajajo v enoto Kolezija s kolesom, postavili pokrito kolesarnico. 

Nadaljevali smo s postavljanjem protipožarnih vrat. Sanirali smo ogrevalni sistem in v 

vseh vmesnih nadstropjih na radiatorje montirali termostatske ventile, ki poleg 

temperature regulirajo tudi hidrostatični tlak v ceveh ogrevalnega sistema in s tem 

doprinesejo k ekonomičnemu ogrevanju objektov Kolezija.  

V enoti Kolezija se zavedamo, da je naše poslanstvo nuditi nastanitev, socialno 

oskrbo in zdravstveno nego osebam, ki zaradi starosti, bolezni in drugih okoliščin ne 

morejo zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb. Z upoštevanjem osebnosti in lastne 
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volje stanovalcem v domačem, prijaznem in toplem okolju omogočamo kakovostno in 

varno preživljanje starosti. 

Kako pa kaže v prihodnje? Na srečanju v letu 2016 smo se predstavniki zaposlenih in 

vodje različnih služb Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik dogovorili in 

sprejeli vizijo, kako se želimo videti čez 5 let: »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.« 

Vsa naša aktivnost v prihodnjih letih bo potekala tako, da bomo to vizijo uresničili.  

Kot vsako leto smo tudi v letu 2016 stanovalce in svojce z anketnimi vprašalniki 

povprašali po zadovoljstvu z bivanjem v enoti Kolezija. V anketi je sodelovalo 98 

stanovalcev in 75 svojcev. Obe skupini anketirancev sta zadovoljstvo z bivanjem v 

Domu, enota Kolezija, ocenili z več kot prav dobro oceno, in sicer stanovalci s 4,43 in 

svojci s 4,23, torej nam do odlične ocene ne manjka veliko. Trudili se bomo, da jo 

prihodnje leto dosežemo. Stanovalcem in svojcem, ki so ob vsakodnevnih težavah 

opazili trud posameznikov ter pohvalili naše delo, se iskreno zahvaljujem.  

Stanovalci ste v anketah največjo stopnjo zadovoljstva izrazili s spoštovanjem 

zasebnosti. Vsem zaposlenim nam je to obveza, da se bomo v prihodnje še bolj 

trudili upoštevati vašo zasebnost in organizacijo dela prilagoditi vašemu 

življenjskemu ritmu.  

S ponudbo dodatnih dejavnosti ste zelo zadovoljni, veliko vas je izrazilo odprte 

pohvale. Da ste tako dobro ocenili ponudbo dodatnih dejavnosti, se lahko še posebej 

zahvalimo naši delovni terapiji, ki organizira zanimive in različne prireditve ter 

dejavnosti v Domu.  

Ponosni smo na vse zunanje sodelavce, ki nam pomagajo soustvarjati dejavnosti v 

Domu. Likovna ustvarjalna skupina Arti je organizirala ustvarjalne delavnice za naše 

stanovalce in predstavila njihova likovna dela na predbožični razstavi. Skupino Arti 

sestavljajo likovne umetnice iz bližnje in daljne okolice Doma, enota Kolezija, ki se 

pod umetniškim vodstvom Marije Cerar srečujejo in ustvarjajo v prostorih Doma, 

enota Kolezija. Umetnostno zgodovinski krožek pod vodstvom mag. Olge Pavlič nam 

je s svojim delovanjem v ponos.  

Domski pevski zbor se uspešno predstavlja in hodi na nastope tudi v enoto Bokalce. 

Plesna skupina enote Kolezija je sestavljena iz stanovalcev in zaposlenih, ki se radi 

zavrtijo in to z veseljem pokažejo na nastopih. V prihodnje želimo v pevskem zboru in 

plesni skupini še kakšnega svojca, ki bo popestril vaje in nastope.  
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Naj ob 35. obletnici Doma, enote Kolezija zaželim vsem bralkam in bralcem Korenin 

še mnogo veselih in ustvarjalnih skupnih uric. 

 

Vodja enote Kolezija 

Vili Dolenc 

 

 

 

 

Vzdrževalec Dušan med veselo trgatvijo na domskem vrtu – jeseni 2016 
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UTRGAN CVET MLADOSTI 

 

Ljubezen ni le val strasti, 

je nežno čustvo, opoj in tiha sreča, 

ovita s tanko nitko svilene pajčevine. 

Ko prihrumi veter, vihar čez črne tolmune, 

pretrga nit. 

Mandolina, zaigraj nam pesem nežno, 

ples spominov na utrgan cvet ljubezni. 

 

    

                    Ana Zaviršek 
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SPREMLJANJE KAKOVOSTI Z MODELOM E – Qalin 

 
V Domu od leta 2014 sistematično spremljamo kakovost naših storitev in pri tem 

vključujemo vse tri ciljne skupine v Domu – stanovalce, svojce in zaposlene, ki enkrat 

letno izpolnijo tudi ankete o zadovoljstvu. V letu 2017 zaključujemo tretjo fazo 

samoocenjevanja in načrtujemo zunanjo presojo kakovosti. 

V letu 2016 smo na podlagi predlogov, ki so jih podali stanovalci, svojci in zaposleni v 

enoti Kolezija izvedli dva obširnejša projekta:  

 Dan odprtih vrat in 

 Sistematično urejanje okolice: ureditev kolesarnice in urejanje vrta 

ter petnajst manjših sprememb. Anketo o zadovoljstvu je rešilo 98 stanovalcev, ki so 

na lestvici od 1 (zelo nezadovoljni) do 5 (zelo zadovoljni) naše storitve ocenili s 

splošno oceno prav dobro, natančneje 4,43. Podobno so bili z našimi storitvami 

zadovoljni svojci. Anketni vprašalnik je vrnilo 75 svojcev, naše storitve pa so ocenili s 

splošno oceno 4,23. Anketo je rešilo tudi 62 zaposlenih, ki so ocenili svoje 

zadovoljstvo s splošno oceno 3,76.  

V enoti Kolezija je bilo v proces E-Qalina vključenih že več kot 90% zaposlenih, iz 

česar lahko sklepamo, da je skrb za kakovost visoko na naši lestvici prioritet. 

Vodja kakovosti 

mag. Barbara Purkart 
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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 komunicirati. 

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 učinkovito komunikacijo pa je razdeljena med vse udeležence v 
komunikaciji. Kakšna je torej učinkovita komunikacija? Je ciljna, pozitivna, dobro-
namerna, prilagojena sogovorniku. Učinkovito komuniciramo takrat, ko smo dosegli 
cilj komunikacije (npr. informirati, zabavati, sprostiti, potolažiti, naučiti …) in ko 
komunikacija prispeva k ohranjanju ali celo k izboljšanju medosebnega 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. Sporočamo o svoji samopodobi ter osebnostnih lastnostih, 
vlogah, nalogah in kompetencah. 
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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 pregovorih: 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 obnašanja, 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, konkretno, 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 pokažemo, 
razložimo, kaj od nje pričakujemo oz. ji pomagamo, da bo dosegla želeni 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 zaznali. 
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Pravilno podana in tudi sprejeta povratna informacija povečuje občutek sprejetosti, 
izboljšuje medosebne odnose in omogoča rast vseh udeleženih.  
Dejstvo je, da pri komuniciranju velikokrat sodimo, vrednotimo dejanje druge osebe 
ali celo osebo samo. Pri tem še posplošujemo namesto, da bi bili konkretni  
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?«  
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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 ...«  

 

»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 
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V SAMOTI 

 

Kako je težko živeti zvečer,  

ko zaveš se globoko svoje samote,  

kako je hudo zatajiti nemir  

in molčati, ko si želiš toplote! 

 

Kako je čudno, da tiho bediš  

in vendar vse v tebi želi in hoče,  

da molče in negibno predse strmiš, 

 srce pa ti utihniti noče! 

 

In kako je vendar lepo strmeti 

 v to črno noč, kot da si ves sam, 

 in vendar nekje nekoga imeti 

 in nikdar in nikoli ne biti sam! 

                                             

Vital Klabus 
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PROMOCIJA ZDRAVJA 
 
V DSO Ljubljana Vič-Rudnik tudi v letu 2017 uspešno nadaljujemo z izvajanjem 
promocije zdravja na delovnem mestu. Osnovni namen je še vedno izboljšanje 
psihofizičnega zdravja in počutja zaposlenih, oblikovanje zdravju in počutju 
prijaznega delovnega okolja, opolnomočenje zaposlenih za prevzemanje 
odgovornosti za lastno zdravje, zavedanje zaposlenih o pomenu zdravega 
življenjskega sloga, aktivno vključevanje zaposlenih v načrtovane aktivnosti in 
enakovredna obravnava vseh zaposlenih. Program aktivnosti je bil oblikovan na 
osnovi analize zdravja (podatki iz let 2009-2014) in na osnovi evalvacije ter predlogov 
zaposlenih, ki ste jih podali ob koncu leta 2015.  
 
Pregled aktivnosti promocije zdravja v letu 2016/2017  
 
Funkcionalna vadba poteka kontinuirano preko celega leta dvakrat tedensko na 
vsaki enoti:  
B—vsak torek in četrtek od 13:30 do 14:30  
K—vsak ponedeljek in sredo od 13:00 do 14:00  
 
Joga na obeh enotah poteka enkrat tedensko preko celega leta. Program vadbe je 
pripravljen tako, da je sestavljen iz kombinacije asan, dihalnih vaj in sproščanja. 
Primerna je tako za začetnike kot nadaljevalne, srečanja potekajo kot samostojni 
sklopi (zaposleni lahko pridete kadarkoli; ni težave, če kakšno srečanje izpustite).  
B—vsako sredo od 14:00 do 15:00  
K—vsak četrtek od 13:00 do 14:00  
 
Pohodništvo – organizirani so pohodi na bližnje hribe.  
B in K—občasno (odvisno od vremena)  
različne lokacije (redno spremljajte obvestila) 

Vadba s trakovi – na enoti Kolezija je še izražen interes, zato bomo z vadbo 
nadaljevali predvidoma v začetku leta 2017.  
 
Delavnica Obvladovanje zdrave telesne teže – 12 tedenski program je potekal na 
obeh enotah (na vsaki po 6 srečanj). Udeleženci so dobivali po vsakem srečanju 
gradivo in navodila za naslednjih 14 dni v elektronski obliki. Znotraj programa je imel 
vsak udeleženec možnost individualne izvedbe meritev telesne sestave. Ponovne 
meritve bodo izvedene na željo zaposlenih v letu 2017, ko bodo zaključili z redukcijo 
teže.  
 
Odbojka poteka redno enkrat tedensko:  
B in K— vsak četrtek od 16:00 do 17:30  
v Športni dvorani Krim, Ob dolenjski železnici 50, LJ  
 
Nordijska hoja – organiziran voden tečaj je potekal na Bokalcah skupno za obe 
enoti (oktober).  
 
Predavanje na temo »Bolezni in poškodbe mišično kostnega sistema kot posledica 
zahtevnega fizičnega dela« v obeh enotah. Skupina za zdravje se je odločila za to 
temo na osnovi povečevanja bolniških odsotnosti zaradi težav s hrbtenico in rodili 
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(popuščanje mišic medeničnega dna). Zaposlene se je opozorilo na pomen varnega 
dela, uporabo pripomočkov in varnih tehnik premeščanja, na vlogo gibanja in krepitve 
telesa (in mišic medeničnega dna) ter zdravega življenjskega sloga nasploh. Vsi 
udeleženci so bili pozvani k udeležbi na aktivnosti v okviru promocije zdravja na 
delovnem mestu in k izvajanju ogrevanja pred začetkom dela. Udeležba je bila za 
zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi obvezna.  
 
Krepitev timskega duha v Termah Olimia – celodnevni izlet z delavnicami in 

organiziranimi aktivnostmi. Anketa med udeleženci je pokazala, da ste bili zelo 

zadovoljni in si tudi v prihodnje želite več takšnih dogodkov. Ob naslednji priložnosti 

se bo organiziralo manjše število aktivnosti, ki se jih bodo lahko udeležili vsi. 

Vodja skupine za zdravje 

Matej Peteh, univ.dipl. soc. delavec 

 

NASLOV PRVAKA PONOVNO V ROKE NAŠIH ZAPOSLENIH – 
športne igre socialnih zavodov Slovenije 
 
V juniju smo se zaposleni DSO Ljubljana Vič Rudnik udeležili 25. letnih športnih iger 
socialnih zavodov Slovenije, ki je so bile v Zagorju ob Savi. Med kar enaintridesetimi 
domovi iz cele Slovenije, smo v skupnem seštevku vseh disciplin (kros, odbojka, 
lokostrelstvo in ekipni oviratlon) prepričljivo zmagali in s tem ubranili naslov prvaka 
med domovi.  
 
Zaposleni smo tekmovali v vseh kategorijah in le 
pri odbojki ostali brez medalje. V posameznih 
disciplinah in starostnih kategorijah smo osvojili 
sledeča odličja 
Kros: 
zlato (2 medalji) - Alenka Sporiš Loboda, bila je 
najhitrejša v svoji starostni skupini in skupno med 
vsemi ženskami. 
zlato - Tadej Kogoj  
bron - Joži Štefanič 
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 iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za sodelovanje ter 
najglasnejše navijanje! 
 
MI SMO NAJBOLJŠI,           mag. Barbara Purkart 
MI SMO DSO VIČ,       pomočnica direktorice za 
DOBRI KOT HUDIČ!                  strokovne zadeve
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KLINI 

 

Se drevo k drevesu sklanja, sokov življenjskih 

že pojenja moč. 

Usode poti iz pisanih tkanin je za vsakogar 

posebej stkana, 

v naprej določena, neznana, trdna, brez zmot. 

Jekleni klin te udari, da obstaneš… 

A vrneš se in splezaš prek neprehodnih sten 

življenja. 

Življenje niso sanje, temveč uganka. 

In v njej smo vsi. In vse kot klini je zabito za večno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Zaviršek 
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PLESNA SKUPINA 

 
V sodelovanju s prostovoljko Jasno Pinozo je skupina stanovalcev v preteklem letu 

začela s plesnimi vajami. Skupina je štela od 6 – 8 članov in se je sestajala enkrat 

tedensko. Ob glasbi in odlični plesni voditeljici so udeleženci obnavljali in obujali 

spomine na plesne korake, ki so jih večina že kdaj izvajali. Vsakič so na vajo prišli 

dobre volje, motivirani in v pričakovanju, da se kaj novega naučijo. Bili so pozorni, saj 

se je vsak zavedal, da sleherna napaka v to potegne celotno skupino. Sicer se je tudi 

to dogajalo, ker brez napak ni učenja. Takrat je bilo veliko smeha, padla je tudi 

kakšna kritika na svoj račun. Vsi so bili zelo zahtevni do sebe. Ni bilo vaje, da ne bi 

vprašali, kdaj bo kakšen nastop. Tako smo prvi nastop pripravili v februarju ob 

obletnici doma, nato sta sledila še dva nastopa, do konca leta. Najbolj zanimivo je 

bilo vedno pred nastopom. Ena od pomembnih zadev je bila ta, kaj bo kdo oblekel, 

ali bomo vsi enotno oblečeni in če bodo moški imeli črne klobuke. Pripravljeni so bili 

pomagati eden drugemu, posoditi kakšen kos oblačila in eden drugemu svetovati, 

kako naj bo napravljen.  

Kot delovna terapevtka sem skupino oblikovala, povabila k sodelovanju stanovalce, 

ki so bili v boljši fizični kondiciji in imajo veselje do plesa. Še marsikdo si je želel 

priključiti skupini, vendar mu zdravstveno stanje tega ni dopuščalo. Vsakič sem se 

tudi sama udeležila plesnih vaj. Aktivnost je zahtevna, zahteva več pozornosti pri 

določenih stanovalcih in to lahko spregledaš, če osebe ne poznaš in ne poznaš 

morebitnih težav, ki jih ima. Plesnih vaj in nastopov sta se občasno udeležila tudi 

sodelavca fizioterapevtka Zvezdana in vzdrževalec Dušan. 

Še nekaj o vaditeljici prostovoljki Jasni Pinozi. Jasna Pinoza, takrat še študentka 

psihologije, tudi sama članica plesne skupine France Marolt, članica pevskih zborov 

in kar je za nas najbolj pomembno, dober pedagog pri aktivnosti, ki jo je vodila. Kljub 

študijskim obveznostim, si je vzela čas za nas in prihajala na vaje vsakič ob 

dogovorjeni uri.  

 

                                                                

                                                                                                                                       Roza Micevska 
                                                                                                 dipl. delovna  terapevtka 
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CORINNE   

 
Kot član skupine za francoščino se še vedno dopisujem z našo prejšnjo vodjo 

omenjene skupine, ki je žal odšla nazaj v Francijo. V elektronskih sporočilih vedno 

vse skupaj lepo pozdravlja in nam sporoča, da nas, kakor tudi na splošno življenje v 

Ljubljani pogreša in pravi, da nas mogoče še kdaj obišče.  

Vesel sem vsakega njenega sporočila. Priloženo elektronsko sporočilo je eno od 

mnogih, ki jih je Corinne poslala. 

 

Cher Martin, chers tous ! 

Je n'arrive pas à te joindre au téléphone, je n'appelle surement pas dans 
les bonnes heures où tu es dans ta chambre ? 

Je pense bien à vous et j'ai beaucoup de nostalgie en pensant à nos 
expositions passées et le fait d'être tous ensemble me manque beaucoup... 

As-tu reçu ta carte d'anniversaire et Marija, a t'elle reçu ma carte de Paris ? 

Tout va bien en Bretagne, il ne fait pas froid du tout, je me demande 
comment va faire le traîneau du père-noël sans neige ? Je repars le 20 en 
Belgique chercher ma fille pour les vacances de noël. 

Je pense bien à vous et vous embrasse très fort. Quand à toi, prends soin 
de toi et mange du chocolat. 

 

                                                                                                                                                    Martin Kežman 
                 stanovalec 
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                                          NAŠ PEVSKI ZBOR 

 

Naš pevski zborček 

je kot ostareli slavček! 

Naš vodja je gospa Rozi, 

ki se z nami zelo trudi. 

Mi pa damo vse od sebe, 

ne glede na vreme. 

Ker je starost odvisna od vremena 

je počutje seveda velikega pomena. 

Najlepši glas med nami je glas gospoda Rusa, 

med ostalimi pa kdaj kdo tudi bolj "zafuša". 

Naj nam bode oproščeno 

saj vse izpeljemo vseeno. 

Še naprej se bomo potrudili, 

da bomo poslušalce pridobili. 

Smo pa lahko zelo ponosni 

saj gostujemo še v drugem domu, 

kjer smo vedno dobrodošli. 

 

                                                                        

 

 

 

 

         Fani 
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NE MOREŠ GLEDATI V PRIHODNOST, ČE NE RAZUMEŠ 

PRETEKLOSTI  

 
V Domu Kolezija delam že pol leta. Pred nastopom 

dela sem že vedela, kako poteka življenje v domu, saj 

je v enega izmed njih pred dobrim letom vstopila 

babica. Ko je bila babica še v lastnem stanovanju, sem 

ji pomagala pri gospodinjskih opravilih, jo spremljala k 

zdravniku, ji pomagala kadarkoli je potrebovala pomoč, 

jo spremljala na sprehodih in ji z drobnimi pozornostmi 

poskušala polepšati vsakdan. 

Do tedaj sem imela kar nekaj delovnih izkušenj z 

številnimi različnimi skupinami ljudi: učenci v osnovnih šolah, zdravljenimi alkoholiki, 

osebami z motnjami v duševnem zdravju in predšolskimi otroki. Iz preteklih izkušenj 

sem se veliko naučila, mnogo pridobljenega znanja sem uporabila pri stanovalcih na 

Koleziji. 

Večino časa sem posvetila spoznavanju stanovalcev ter pomagala kadar so 

potrebovali pomoč, igrala družabne igre, jih peljala na telovadbo, sprehod ali na 

»popoldansko kavico«. Včasih sem pomagala v delovni terapiji.  

Nekateri stanovalci so me takoj sprejeli za svojega zaupnika, nekateri so potrebovali 

več časa. Če bi bili vsi enaki, bi bil prav zares dolgčas! 

Ko zgodaj zjutraj prideš na delo se te stanovalci razveselijo. Drobne pozornosti in 

lepe besede povzročijo, da komu sije nasmešek ves dan. 

Uvedla sem bralni krožek, in sicer vsak delavnik od 10. – 11.30. ure. Pred branjem se 

pogovorimo, kako smo danes, naredimo nekaj miselnih vaj, nato pa preberemo 

zanimive članke ali knjige, ki jih prinašam glede na interese, letni čas (prazniki), itd. 

Lahko se pohvalimo, da smo do zdaj prebrali že devetnajst knjig in mnogo zanimivih 

člankov. Seveda ob prebiranju še vsake toliko malce »podebatiramo«. 

Preko krožka smo v številnih potopisih odkrivali svet (in ugotovili, da le ni tako 

»majhen« kot pravijo); iz mnogih del smo izvedeli, kako so živele generacije pred 

nami (seveda smo prebrano takoj primerjali z našimi izkušnjami). Učili smo se tudi 

nekaj zgodovine in tujih besed (»da nas v tujini ne bi mogli ravno prodati«), prebrali 

pa smo tudi marsikatero pravljico (saj se v vsakem od nas skriva otrok). Krožek lepo 

uspeva še naprej, število članov pa vztrajno raste. 

Do danes, ko pišem ta članek lahko povem, da sem že do zdaj odnesla toliko 

pozitivnih vtisov kot jih pred vstopom na Kolezijo nisem nikdar pričakovala. Vsak 

stanovalec je odprta knjiga, ki jo je potrebno prebrati, da postane uspešnica. Zato 

hvala vsem stanovalcem (in zaposlenim) – ste živa zgodovina! 

 
       Polona 

zaposlena preko javnih del 
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MOJE DOŽIVETJE 

 
Med vojno sem živela pod italijansko okupacijo. Stara sem bila 14 let. Bilo je veliko 

pomanjkanje hrane, vsakega koščka kruha ali sladice je bil človek vesel.  

Bila sem na obisku pri svoji teti, ki mi je dala košček sladice, izdatno posute s 

sladkorjem. Pojedla sem jo z veseljem in potem šla na tramvaj, da me odpelje 

domov. V tramvaju je bil italijanski vojak, ki me je pogledal in rekel BIANCA, kar 

pomeni bela barva. Grdo sem ga pogledala in se obrnila. Šele doma, ko sem se 

pogledala v ogledalo, sem videla, da sem bila okoli ust bela od sladkorja, posutega 

po sladici. 

Tudi vojak je človek. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

      stanovalka doma 

 

 

HVALA 

 

 

 

»Hvala« je beseda mala, 

a marsikomu žal neznana. 

Zato uporabi ta nasvet: 

če kdo pomaga ti v težavi, 

besedo »hvala« uporabi. 

Saj s tem gotovo poskrbiš, 

da nekomu lepši dan narediš.  

                                                                                   
M.
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ZVONČEK »LJUBLJANA« 

 
(GALANTHUS NIVALIS V SLOVENIJI) 

Na prvem Festivalu zvončkov, 26. februarja 2016, v Botaničnem vrtu Univerze v 

Ljubljani, so ga predstavili v naravnem okolju in s predavanji, otroško delavnico in 

prodajno razstavo. 

Zvonček je zaščitena rastlina z deklaracijo CITES in jo je prepovedano izkopavati s 

čebulico. Obstaja okoli 20 vrst zvončkov. 

Pri nas cvetijo od decembra do maja. 

Ljubijo hlad in sonce, da pokukajo iz 

zemlje. Ne ustavijo jih niti poplave, 

kamenje, skale in so povsod od Goriške 

do Prekmurja, na severu tj. na 

Koroškem, v alpskih dolinah (park 

JULIJANA, ob naši lepi reki Soči), ob 

morski obali so ga videli 12. decembra. 

Najlepši pogled je na Ljubljanskem 

gradu, ki je v starem delu Ljubljane. Okoli 

11. marca (na gregorjevo) je vse belo od 

zvončkov. Je zimska rastlina in ne, kot napačno govorijo, pomladanska. Oprašujejo 

jih čmrlji, insekti, veter in miške, polži. V vrtu so z marljivim delom in vztrajnostjo, ki je 

resnična mati vseh življenjskih nagrad, uspeli. 

To nedvomno potrjuje dejstvo, da so zvonček prodali za nekaj sto evrov. Nekateri bi 

ga kupili tudi za tisoč evrov. 

Komisija festivala je imela odgovorno delo, ko je med 800 šolarji izbrala in razglasila 

nagrajence slikarskega in literarnega natečaja. Po utemeljitvah so sprejeli priznanja 

in knjige, njihove mentorice pa lončke zvončkov. 

Ogledali smo si prvonagrajeno grafiko zvončka in poslušali čudovito pesem »o 

sneženi kapljici«. Vse stvaritve so bile zanimive in lepe. 

Potem sta sledili predavanji predstojnika Botaničnega vrta dr. Jožeta Bavcona in 

njegovega prijatelja iz Velike Britanije, dr. Johna M. Grimshawa, avtorja knjige 

Snowdrops at Colesbourne Park (2011). 

In kakšna je sorta »ZVONČEK LJUBLJANA«, ki ga imajo od leta 2003? 

Je beli zvonček s sinje zelenimi obarvanimi konicami cvetnih listov in enakimi črtami, 

ki prehajajo v belino. Če ga dobro pogledaš, vidiš v sredini na čašici zelen srček. To 

je cvetlica »ZELENE PRESTOLNICE EVROPE – LJUBLJANA.« 

 

Pavla 
 

 



~ 26 ~ 
 

DOGODIVŠČINA 

 
Živim v Domu starejših občanov na Koleziji. Življenje je zelo prijetno, hrana je dobra, 

ljudje so prijazni. Oskrba je odlična. Včasih se zgodi kaj posebnega. 

Zunanja vrata sobe imam vedno zaprta. Nekega dne so ostala odprta. V sobo je 

prišel maček in se spravil na posteljo. Ko sem vstopil v sobo je maček hitro ušel. To 

me je izučilo, da vrata ne smejo ostati odprta, ko ni nikogar v sobi. Maček je stalni 

gost, ker mu mnogi mečejo ostanke hrane. Tako se včasih maček spravi do sobne 

ograje, vtakne glavo skozi ograjo in čaka, da bo kaj dobil. Maček dobi toliko hrane, 

da je zelo rejen; je pravi mačkon. Vedno čaka pred zunanjimi vrati določene 

stanovalke, ki mu daje ostanke hrane.  

Stanovalci doma skrbijo tudi za druge živali. Pri nekaterih stanovalcih prihajajo na 

zunanjo ograjo sobe tudi ptiči, stanovalci jih hranijo s kruhom. Ptiči pristajajo tudi na 

zunanji prag sobe, kjer najdejo drobne koščke kruha. Druge živali ne pridejo. 

Golobov, ki so manj boječi ni, kar je dobro, saj precej ponesnažijo.  

Včasih sem videl, da prihaja tudi sosedov pes z druge strani travnika in čaka kot 

maček. Vendar ga danes ne opazim več.  

Stanovalcem to popestri doživetja in čustva. 

       

   Jožko Battestin 
  stanovalec doma  
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NAŠA TRGATEV 

 
Vsako leto nam zaposleni v Domu pripravijo pravo trgatev, česar smo zelo veseli. 

Dogaja se na našem lepem vrtu, kjer stoji velika trta, ki nam vsako leto rodi dobro 

grozdje. 

Na ta dan je veliko dela, zato že navsezgodaj naš gospod Miki in še drugi pomagači 

in pomagalke pripravijo vse potrebno, da bi trgatev potekala nemoteno. Obrano 

grozdje odnesemo s koši, seveda ne s tako velikimi, kot jih imajo v pravih vinogradih, 

ampak s podobnimi navadnimi, manjšimi. 

Ko je trta obrana, stisnejo vse grozdje v sok in nam ga tudi postrežejo zraven peciva, 

ki ga spečejo naše pridne kuharice. 

Domski pevski zbor nas razveseli še z lepimi slovenskimi pesmimi, tako da je dan res 

prijeten in ga vsako leto težko čakamo. 

Hvala v imenu vseh nas za vaš trud.                                                             

                                                                                                                                  

Fani 
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TRGATEV NA KOLEZIJI 

 

Na našem vrtu trta raste, 

in kmalu pride čas trgatve. 

Grozdi so že dobro zreli, 

tega kosi so veseli, 

a trgatev bomo mi imeli. 

To bo spet živahen dan,  

ki ga bo deležen  

vsak naš član. 

Jedli bomo, pili, peli 

in se prav odlično imeli. 

Z vincem bomo napolnili čaše 

in ga srknili na zdravje naše. 

Pa še to si zaželeli, 

da še dokaj let bi doživeli 

in v tej družbi srečni bili. 

Zdaj pa še prisrčna hvala 

pridnim rokam v naši hiši, 

ki res vzorno poskrbite, 

da se dober glas o nas 

še po vsej deželi sliši. 

 

M. 
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V SPOMIN   

 
"Kdor ne bere, bo imel pri svojih 70-letih samo eno življenje. Kdor pa bere, bo živel 

pet tisoč let. Branje je notranja neskončnost."   (UMBERTO ECO (1932 – 2016)) 

Ni bilo časa, da bi se pogovorila o svetovni kulturni eminenci, ki je preminila 20. 

februarja 2016. Od zadnjega srečanja sem upala, da se bova dogovorila glede 

recenzije romana Tetina zgodba – Nobelovega nagrajenca za literaturo (1973), 

avstralskega pisatelja Patricka Whita. V pismih ste mi zaupali, da ste zaupali svoj 

prevod prav meni, ko vas je zavrnil vaš prijatelj. Pisali ste pozno zvečer in tudi jaz 

delam tako … Roman ni realističen, je moderen kot Proustov, ali od Gida, Sartra, 

Camusa … prisili te "k razmišljanju, skoraj skrivnosten, skratka svetovljanski, 

filozofski in moralno na vrhuncu." To je citat prevajalca Vitala Klabusa. Obljuba dela 

vedno dolg in izpolnila jo bom s hvaležnostjo do Vas, Vital Klabus, književni 

prevajalec iz nemškega, angleškega in francoskega jezika in literarni kritik. 

HVALA lepa.  

Pavla 

 

 

MARTINOVA TOMBOLA 

 
11. novembra smo imeli Martinovo tombolo. Kako smo se imeli, nam je slikovito 

opisala zmagovalka in dobitnica glavne nagrade. 

"Na tabli sem prebrala obvestilo, da bo tombola. Na to nisem dala poudarka, saj se je 

nisem nameravala udeležiti.  

S hodnika sem opazovala kako se zbirajo sostanovalci in zasedajo mesto za mestom 

v naši dvorani. Ravno sem se obrnila, da bom odšla, ko na svoji rami začutim dotik. 

Bila je naša delovna terapevtka gospa Rozi, ki me je uspela pregovoriti, da naj se 

vendarle udeležim tudi jaz. Nekaj časa sem oklevala in se na koncu le odločila, da 

sodelujem. Svoje mesto sem našla pri oknu, kjer je bil skoraj edini še prost stol. Prav 

imenitno se mi je zdelo, saj sem imela na očeh celotno dogajanje.  

Pričela se je tombola! Vzdušje v prostoru je bilo prav takšno kot ga vidimo v 

ameriških filmih. Napetost je kar rastla in rastla, odkrili smo mnogo števil, a 

zmagovalne kombinacije kar ni bilo. Še dobro, da smo med igro imeli kratke premore 

za vic ali dva, sicer bi se prostor kar razpočil od pričakovanja. Na mizici poleg table s 

tombolo so ležali lično zaviti paketki, vsak v svoji barvi s pentljo na vrhu. Sama pri 

sebi sem si rekla, »Jah, kako bi bilo lepo enkrat v življenju nekaj zadeti.« Pa sem 

hitro odmislila kaj takega, saj se mi ni še nikoli zgodilo, da bi bila ravno jaz ta 

srečnica. V vsem tem vrvežu so se odprla vrata in naša Malči je v prostor na vozičku 

pripeljala pladenj, na katerem je bila velika pečena raca in vse kar spada k Martinovi 
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pojedini. Tako lepo je zadišalo, da sem v sebi kar zadrhtela. Pripravili so nam pečeno 

raco za glavno nagrado. Kaj tako imenitnega pa še ne! 

Minute so se kar seštevale in na koncu smo pri mizi že skorajda vsi imeli prečrtane 

skoraj vse izžrebane številke, ostale so nam še ena morda dve. Začeli smo se že 

spraševati, če sploh bo klicana tista prava, dobitna, ki smo jo vsi že prav nestrpno 

pričakovali. Jaz sem seveda samo čakala, kdaj bo nekdo dvignil roko in zaklical, da 

je zmagovalec. Nato sem pri tabli zaslišala glas, ki je klical mojo edino še ne 

prečrtano številko. Mislila sem, da slišim narobe, da se mi le dozdeva. V mojih mislih 

je odzvanjalo. Je to res, saj se številka na tabli prav zares ujema z mojo ne prečrtano 

številko na listu. Sem res jaz zadela glavno nagrado? Do trenutka, ko so mi pripeljali 

raco k mizi in mi segli v roko nisem verjela, da se to res dogaja. Tako zelo sem bila 

vesela, da sem končno tudi jaz enkrat zmagovalka. To je bil neverjeten občutek, ki ga 

ne bom nikoli pozabila. Raco so mi potem pripeljali na oddelek, kjer stanujem in 

skupaj smo jo pojedli. Bila je slastna in vesela sem, da sem se udeležila Martinove 

tombole, čeprav najprej nisem imela namena." 

Po pripovedovanju gospe Močilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Novak Nina 
           dipl. delovna terapevtka-pripravnica 
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OGLED FILMSKE PREDSTAVE V KINODVORU 

 
V desetih letih, odkar prebivam v Domu starejših občanov na Koleziji, sem doživela 
veliko lepega, ampak tega, da bi šla s skupino sostanovalcev v kino, pa še ne. Ko me 
je delovna terapevtka Rozi vprašala, če bi šla v kino, sem bila po eni strani vesela, po 
drugi pa se mi je zdelo nemogoče, da bi to izvedli. Seveda sem povabilo sprejela, saj 
tudi v domu obiskujem filmske predstave in nisem želela zamuditi ponujene 
priložnosti. Tako smo se nekega oktobrskega dopoldneva odpravili v Kinodvor na 
dopoldansko predstavo v okviru projekta Filmska srečanja ob kavi. Bilo nas je ravno 
prav za v kombi. Od zaposlenih je bila z nami delovna terapevtka. Sedeži so bili 
rezervirani in sedeli smo v drugi vrsti, kar ni bila najboljša izbira, ampak, kot nam je 
bilo povedano, je bilo to vse, kar smo še lahko dobili. 
Ogledali smo si film »45 let«, v katerem sta glavni vlogi igrala meni ljuba igralca. Po 
končani predstavi smo se odpravili nazaj v Dom. Pogovor z gostjo o ogledanem filmu 
smo spustili, ker bi vse skupaj trajalo predolgo, smo si pa kakšen teden kasneje v 
domski knjižnici ogledali video posnetek pogovora.  
 
Bilo je prijetno doživetje in upam, da še kdaj. 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
     Cesar Avrelija 

        stanovalka 

 

 

SREČANJE Z ANO ZAVIRŠEK 

 

Iz meglice spomina prihajaš. 

Prepoznavam korake, slišim besede. 

Odmev nekega časa, 

ki spolzel je mimo naju. 

Ni te, a vendar si. 

Privid neke mladosti. (A. Z.) 
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Poklonili ste mi svoje vtise, ki ste jih zapisali v drobni knjižici »V tišini se pesem rodi« 

(2015). Nikoli ne bom izvedela, kaj vas je napeljalo na to dejanje. Srečavali sva se le 

na hodniku in v jedilnici doma Kolezija. Vaš zaupnik mi je povedal, da ste želeli 

študirati na medicinski fakulteti. 

V mislih sestavljam najina bežna srečanja. 

Bogato življenjsko pot ste sklenili (20. 11. 2016) kot petindevetdesetletnica. Za vami 

je ostala praznina, ki jo bo sigurno najbolj občutila vaša družina in ostali, ki smo brali 

vašo knjižico, 

saj, kot ste zapisali: 

"Ko vse postaja tiho, vedno tiše, 

se beseda komaj sliši, 

a zapisano, sliši se!" 

                                                 Pavla 

 

 

NEKAJ UTRINKOV S POTI 

 
So poti, ki odpirajo nova spoznanja. 

So poti, ki zorijo v nova iskanja.  

In so poti, ki vodijo v srca ljudi. 

 

Vse te poti človeka gradijo, bogatijo in izpopolnjujejo. Prav poti, ki vodijo v srca ljudi 
pa me osrečujejo, plemenitijo in žametno božajo.   

Oprala sem prah s čevljev, ki so me nosili po majevskih in inkovskih poteh in sedaj 
vsak dan z njimi korakam v dom starejših občanov na Koleziji. Dom je križišče 
mnogih poti, ne nazadnje tudi mojih. Del življenske poti je preživela v njem tašča, 
sedaj pa se v njem stikajo poti moje mame, mojih znancev in prijateljev iz mladosti.  

Kako vesela sem bila prijatelja Marjana, ko sem ga srečala na hodniku v domu, kjer 
redno obiskuje svojo mamo. Oživeli so spomini izpred štirideset let, ko smo 
preizkusili vse pizze in piva po Ljubljani… Nekega dne sem na istem hodniku opazila 
znan obraz, ki sem ga mnogokrat občudovala iz študentskih klopi. Srečala sem 
profesorico, ki še danes izžareva ljubezen in toplino. Večkrat srečam gospoda Vlada, 
ki mi pripoveduje, kako sta z mojim možem, takrat še študentom, popravljala 
centralno kurjavo v tastovi hiši. Ob Gradaščici dnevno srečujem gospoda soseda, ki 
gre k svoji ženi v dom v času, ko jaz odhajam domov. Poleti ga ščiti pred soncem 
panamski klobuk, pozimi pa varuje pred mrazom debela jakna iz andske koze. 
Izmenjava si zgodbe z najinih potovanj. Z gospodom Valentinom sva reševala 
križanko v knjižnici. Pozabila sem očala in gospod Valentin mi je čital male črke s 
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križanke in mi narekoval, kaj naj napišem. Bila sva hecen par, eden je znal čitati, 
drugi pisati. Zabavno je bilo tudi s Petrom s tretjega nadstropja, ko sva za praznike 
pridelala cel liter borovničevca iz nekaj izluženih borovnic. Samo najina gorenjska 
varčnost spravi skupaj tako umetnino.   

Uslužbenke doma gospe Marjana, Marinka, Metka, Barbara, Jana, Lidija, Jovanka, 
Nina, Nataša in druge so s svojo iskrivostjo, srčnostjo in prijaznostjo našle pot do 
mojega srca. Sigurno pa je našel gospod Primož pot do maminega srca….. 

To je le nekaj utirinkov s poti skozi prostor in čas, ki ga želim dojeti, razumeti in 
predvsem občutiti.  

 

 

 

 

 
 
 
 

  

         

         

 

 

 

 

Saška  

 
 

SPOMINI IZ MOJIH ŠTUDENTSKIH LET – 
VAMPI V PIKANTNI OMAKI 

 
Kot mlad študent na Glasbeni akademiji v Ljubljani sem sam skrbel za prehrano in za 

vse drugo, kar sem potreboval. Vsota denarja, ki sem jo prejemal od staršev, je 

morala zadostovati za vse moje potrebe tekom meseca. Za vsak mesec posebej sem 

naredil plan oziroma seznam, kaj bom jedel in koliko denarja bom za kaj porabil. 

Skoraj vsak dan sem kupil ¼ kg kruha in v kakšni restavraciji naročil porcijo pasulja. 

Enkrat na mesec pa sem si privoščil boljšo kosilo, če lahko rečem »gala študentsko 

kosilo«. Vse je bilo v redu in sem bil vedno sit, dokler nisem enkrat v Ljudski kuhinji 

na podlagi jedilnika naročil vampe v pikantni omaki. Naziv jedi se mi je zdel imeniten, 

dokler ni pred menoj stal krožnik z vampi. Tudi poskusil nisem, ker me je ob pogledu 
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na prinešeno jed apetit minil. Tisti dan sem ostal brez kosila in od takrat naprej se 

izogibam jedi, ki jih ne poznam, ker naziv še nič ne pove o vsebini.   

     

           
             Nikola Krstić   

               stanovalec doma 
 

 
 

 

POTEPANJE PO ČRNI GORI 

 
Jesen v Črni gori je lepa in topla, polna barv in rodovitnosti. Potovanje v spalniku je 

bilo udobno tudi zato, ker sem imela za družbo sestro mojega profesorja. Gostinske 

in hotelske usluge in lepo organizirano vodstvo so samo kamenčki več za zanimiva 

doživetja in vtise. Vožnja ob pogovoru in opazovanju mest in pokrajine, polj in rek … 

se je po spanju prilegla. Prvi večji postanek je v Beogradu, kjer smo se zapeljali po 

progi proti Baru, tj. 476 km (od tega po Srbiji 301 km in po Črni gori 175 km) in to po 

ozkotirni elektrificirani progi mimo 78 postaj. Na levi sem opazovala mesto Valjevo, 

kjer se je rodil mož moje prijateljice. Peljali smo se mimo Titovih Užic, kjer imena niso 

spremenili, ker zgodovina se ne briše, ampak ustvarja. Opoldne smo prispeli v Bar, 

staro srednjeveško in najpomembnejše pristanišče, kjer so nas gostoljubno postregli 

z domačimi specialitetami, z veliko zelenjave in sadja. Po obilni večerji se je zelo 

prilegel družabni večer s plesom in glasbo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponosni Črnogorci niso bili zadovoljni  z italijansko "kado" (april 1941). 13 julija 1941 

so se pod vodstvom komunistov odločili, da bodo Italijane pregnali in vzpostavili novo 

komunistično oblast. O herojstvu črnogorskega naroda, njihovi želji po svobodi 

pripoveduje razsvetljeni vladika Petar II. Petrović Njegoš (1813 do 1851), ki je kot 

pesnik ustvaril znani »Gorski venec«, »Lažni car Štefan Mali«, »Luč mikrokozmusa"« 

in ostala dela. V Baru je iz 11. stoletja znan Letopis popa Dukljanina.  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://skalaradio.com/2012/07/27/pjesmom-i-igrom-turistima-za-dobrodoslicu-u-kotor/&psig=AFQjCNHVjrgltnWhUF4htH-fTlqp-lmzeA&ust=1484826940645141
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2v7rg39fRAhXIVywKHe0rB2EQjRwIBw&url=http://mojpogled.com/enoloncnice-najboljse-jedi-na-zlico/&psig=AFQjCNEEfsnb0C4BPBBEh1SWRMqGeeQJVQ&ust=1485243064075597
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Novembra 2013 je njihov veleposlanik v Sloveniji odkril doprsni kip, na Njegoševi 

cesti, v bližini UKC Ljubljana. Pokopan je v monumentalnem mavzoleju, ki je stvaritev 

kiparja Ivana Meštrovića. Po njegovi želji je pokopan na Lovćenu (cesta je speljana 

1660 m visoko). To je tudi narodni park. Peljali smo se tudi mimo njegove rojstne vasi 

Njeguše, ko smo se spuščali po panoramski cesti.  

Hitri vlak od Beograda do Bara vozi 8 ur in 12 minut.  

Posebnost te dežele je, da tukaj poleg domačinov živijo tudi Albanci (okrog Ulcinja na 

morju ter Skadarskega jezera in v povirju reke Lim) in Muslimani (na severu), ob 

morju pa Srbi, Hrvati. Mnogo Črnogorcev živi v Beogradu, na Kosovu in v Vojvodini 

pa tudi v ZDA. 

Dežela ima dve zemljepisni in zgodovinski celoti, poleg primorskega sveta. 

1. Gorski kraški svet sega od pogorja Njegoš preko Lovćena in Rumije do reke 

Bojane. Razteza se med dolino reke Zete in Skadarskega jezera (vožnja po 

nasipu) in Primorjem na drugi strani. 

2. Severna Črna gora je priključena šele konec 19. stoletja - visoke gore: Maglić, 

Golija, Treskavica, Bjelasica in najvišji Durmitor (2522 metrov). Nižje se 

raztezajo soteske (od 1400 do 1700 m) in kanjoni (Piva, Tara, Morača, Lim in 

Čaotina, ki se izlivajo v Drino). Mejna reka Bojana se izliva v Jadransko morje. 

Crkvice (1100 m nad morjem) na Orjenu nad Risnom v Boki Kotorski imajo 

povprečno 4500 do 5000 mm padavin na leto, kar je evropski rekord. Največ dežja je 

zapadlo leta 1937 in sicer 8065 mm. Le okrog 5 % njihove zemlje je primerno za 

obdelavo (v dolini reke Zete, ob spodnji Morači).   

Ob morju, na nekaterih kraških poljih in ob Skadrskem jezeru (največje jezero na 

Balkanu, ki meri poleti v dolžino 43 km, široko pa je 14 km, pozimi in pomladi pa 370 

kvadratnih km …) uspevajo sredozemske rastline (limone, pomaranče, olive, vinska 

trta in zgodnja zelenjava). Veliko bogastvo so gozdovi (lesna industrija) in rude (znani 

kombinat aluminija v Podgorici, to je nekdanji Titograd). Ker imajo premog, so zgradili 

termoelektrarno v Plevlji, a kljub temu jim primanjkuje električne energije. Imajo veliko 

soli. 

V primorju je vodilno letovišče Budva, ki je znano po Slovenski plaži. Sosedi so 

Bečići, vila Miločer in otoček Sv. Štefan. Rezidenca kraljice Marije Karadjordjević je v 

senčnem borovem gozdičku ob nasadu oljk, kjer ekipa svetovalcev pripravlja poročna 

slavja. 

V zalivu Boka Kotorska leži mesto Kotor, kjer je narodni heroj Sergej Mašera z 

Milanom Spasićem leta 1941 17. aprila pognal v zrak rušilec Zagreb, da ta ni padel v 

roke sovražniku. Šele strokovna identifikacija skrivaj pokopanih posmrtnih ostankov 

je potrdila, da je to resnica. Ob obletnici njegove junaške smrti so ga pokopali z 

najvišjimi vojaškimi častmi na ljubljanskih Žalah. 

Pod Benetkami je bil Kotor svobodno trgovsko mesto. Preteklost pa sega do stare 

Grčije, Rima in Bizanca … Med rušilnim potresom sta bila močno poškodovana Kotor 

in Budva – predvsem stari mestni jedri. 
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Najbolj slavno mesto je Perast. 

V Kotoru je zanimiva stolnica sv. Tripuna. 

S kontinentalnega podnebja se pomikamo v primorsko skozi Bar in pod goro Rumijo 

do Ostrosa, kjer je vredno ogleda nekaj  rednjeveških ruševin samostana. Nedaleč je 

Skadarsko jezero s številnimi pticami, ki zakrijejo sonce, kar smo tudi videli. 

Najjužnejše mesto na črnogorski obali je Ulcinj, ki je živahno s kmetijskim zaledjem, s 

pisanim bazarjem in najdaljšo plažo tj. 12 km in sega do albanske meje. V 15. stoletju 

je ob prihodu Turkov postal gnezdo gusarjev, ki so strahovali Jadran do konca 18. 

stoletja. Slovani so sem prišli v sedmem stoletju. 1189 je tukaj Srbija. Ulcinj je 

mednarodno priznan od 1878, kraljevina 1910. 1918 se združi s Srbijo v Jugoslavijo. 

Je napol orientalsko središče, vredno piratske trdnjave, tukaj se reka Bojana izliva v 

Jadransko morje. 

Ostal je še počitek v Petrovcu na moru, kjer se jadranska magistrala poslovi in nato 

proti prestolnici Podgorici. Sledi še povratek v Beograd, mimo Zagreba in spet doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

  

            Pavla  
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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 posvečen 

aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in medgeneracijskemu 

sodelovanju.  

Na 15. F3ŽO, ki je potekal med 29. septembrom in 1. oktobrom 2015, smo lahko 

spremljali bogat izobraževalni in kulturni program (predavanja, delavnice, okrogle 

mize) ter se obenem sprehodili po sejemski razstavi, ki je ponujala predstavitev 

številnih organizacij in njihovih storitev namenjenih starejšim. Tako so se predstavila 

društva upokojencev, zdravilišča, 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.  

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.  
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Ga. Kastelic Ana pravi, da so se mimoidoči 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 množico 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  
                                                                                 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 

najemnikom oskrbovanih stanovanj (OS Brdo Zeleni gaj) zdravstveno nego in 

patronažo kot storitve preventivne in kurativne narave. 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. 

Storitve patronaže izvajajo praviloma diplomirane medicinske sestre in občasno 

srednje medicinske sestre. Storitve osnovne oskrbe pa čistilke, strežnice in 

oskrbovalke.  

Pri izvajanju storitev nas odlikuje dolgoletna tradicija, velika prilagodljivost 

individualnim potrebam in željam naših uporabnikov, prijaznost, srčnost, 

človekoljubnost in timsko delo. Pri vsakdanjem delu ter spopadanju z izzivi, ki jih 

našim uporabnikom prinaša starost in z njo povezane tegobe, sledimo sloganu Dom 

ni samo hiša, Dom smo ljudje. Na ta način z veliko senzibilnosti stopamo v odnose z 

uporabniki, njihovimi svojci in drugimi vpletenimi.  

                                                                                                                                                           Matej Peteh 
                                                                                              univ. dipl. socialni delavec 

 

       

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP_-KI6c3RAhXMC5oKHV5EB44QjRwIBw&url=http://www.seniorji.info/VAROVANA_STANOVANJA_Oskrbovana_najemna_stanovanja_na_Skofljici&psig=AFQjCNHzhQJXr8TloTx0xTfzLR65StwUSw&ust=1484901976272843
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SLAVNOSTNA VEČERJA 

 
…  se dogaja sredi decembra. Namenjena je prihodu novega leta oziroma slovo 

staremu letu. Igra nam živa glasba. Kdor je sposoben za ples, se lahko prav zares 

zavrti. 

Žeja je velika, pa tudi hrane je veliko. Vsega nam pripravijo veliko, da nam je v 

veselje. 

Naše osebje se potrudi, da dobro nam počutje nudi. 

Priredijo nam tudi srečelov: nobena srečka nič ne stane, ampak zadane. Dobitki so 

zelo različni, nekateri prav mični. Dvorano nam lepo okrasijo, mize čarobno obložijo. 

V imenu vseh, 

ki smo pod to streho zbrani, 

se prisrčno zahvaljuje Deisinger Fani. 
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DOBRI SKLEPI 

 

V novem letu lahko premislimo, 

kaj lahko naredimo za boljše počutje v sebi. 

Ne bomo se pritoževali, ampak raje hvalili. 

Ne bomo črnogledi, ampak optimisti. 

Ne bomo strogo presojali, ampak gojili prijazne misli. 

Odvrgli bomo zamere in raje odpuščali. 

Ne bomo obrekovali, ampak pazili na svoje besede. 

Ne bomo žalostni, ampak se bomo veselili lepot okoli sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                        M. 

 

 

 



~ 41 ~ 
 

 

DOGODKI V LETU 2016 

 
V letu 2016 smo stanovalcem popestriti kakšno uro dneva, kakšno popoldne z 

nastopi pevskih zborov, potopisnih predavanj, s pikniki, obiski otrok iz sosednih 

vrtcev, z dopoldanskimi izleti in podobno. Nekateri stanovalci so dogodke redno 

obiskovali, nekateri pa občasno. 

 

JANUAR   

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASTOP ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA »BARJE«                         
  

  
 
TOMBOLA - SKUPAJ S ŠTUDENTI DELOVNE TERAPIJE                                                                                         
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FEBRUAR 
 
 

 
 

PRIREDITEV OB 34 – LETNICI DOMA – NASTOP DOMSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA IN MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA »BARJE« 
 

 
 
PUSTNA ZABAVA IN OBISK OTROK IZ VRTCA  
NA JAMOVI ULICI V LJUBLJANI 
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NASTOP DIJAKOV IZ GIMNAZIJE »JOŽETA PLEČNIKA« 
PREDAVANJE MAG. OLGE PAULIČ NA TEMO »PORTRETI ŽENSK V 
OBNOVLJENI MODERNI GALERIJI« 
 
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA »MLADA SRCA« 

 
POTOPISNO PREDAVANJE NA TEMO  
»POTRES V NEPALU«. PREDAVAL JE ALPINIST  
VIKI GROŠELJ. 
 
NASTOP ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA »IVAN CANKAR« 
 
 

MAREC  
 
  

 
 

NASTOP PLESNE SKUPINE UPOKOJENCEV IZ DRAVELJ  
 

 
 
DELAVNICA IZDELAVE OKRASNIH BROŠK POD VODSTVOM CORINNE 
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DELAVNICA IZDELAVE OKRASNIH CVETLIČNIH ŠOPKOV 
 

 
 
NASTOP OTROK IZ VRTCA KOLEZIJA 
 
NASTOP UPOKOJENCEV IZ CENTRA AKTIVNOSTI VIČ     
 
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA KULTURNEGA DRUŠTVA JAKOBA 
ALJAŽA IZ MEDVOD. 
 
PREDAVANJE MAG. OLGE PAULIČ NA TEMO »MOTIVI VRTNIC V 
PRENOVLJENI NARODNI GALERIJI« 
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APRIL 

 
 

 
 

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

 
 
DELAVNICA ZA BOLJŠI SPOMIN V SODELOVANJU S KRKO 
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DELAVNICA IZDELOVANJA OKRASNIH BROŠK POD VODSTVOM CORINNE 

 
 
OTVORITEV RAZSTAVE REPRODUKCIJ ZNANIH SLOVENSKIH UMETNIKOV 
IN NASTOP DOMSKEGA PEVSKEGA ZBORA IN PLESNE SKUPINE 
STANOVALCEV 
 
POTOPISNO PREDAVANJE O MAROKU. PREDAVAL G. PODOBNIK BLAŽ 
 
OGLED RAZSTAVE ANE FRANK ZGODBA ZA SEDANJOST NA GIMNAZIJI VIČ 
 
LITERARNO POPOLDNE IN BRANJE POEZIJE. V SKLOPU FESTIVALA 
SLOVENSKIH DNEVOV KNJIGE SO NAS OBISKALI ŠTUDENTI PRIMERLJALNE 
KNJIŽEVNOSTI SKUPAJ S PROFESORJEM IN PISATELJEM G. BORISOM A. 
NOVAKOM  
 
 

MAJ 
 

 

 
 

NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA BARJE 
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PRAZNOVANJE 101 ROJ. DNEVA GOSPE MILATOVIĆ DANE. ZAPEL JE 
DOMSKI PEVSKI ZBOR 
 

 
 
GLASBENI MOZAIK – VIVALDI- V SODELOVANJU S CENTROM ZA 
IZOBRAŽEVANJE CENE ŠTUPAR. PREDAVALA JE GA. MARTA ŽAGAR 
KOPITAR 
 

 
 
MARJETKIN PIKNIK. ZAPELA JE GA. LJUDMILA NOVAK. NA KITARO JO JE 
SPREMLJAL G. ROK ČERNETIČ 
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POTOPISNO PREDAVANJE O ISLANDIJI. PREDAVAL JE G. MATJAŽ PIRŠ 
 
 

JUNIJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
IZLET NA GRAD  
 

 
 
PIKNIK – KOSILO NA DOMSKEM VRTU Z NASTOPOM SOLISTA G. MIRANA 
ZADNIKA 
 
NASTOP DOMSKEGA PEVSKEGA ZBORA V DOMU NA BOKALCIH 
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JULIJ 
 

V SODELOVANJU S CENTROM ZA IZOBRAŽEVANJE CENE ŠTUPAR SMO 
ORGANIZIRALI MISELNO DELAVNICO POD VODSTVOM ANJE GRILC 
 
 

AVGUST 
 
DOMSKI PEVSKI ZBOR JE NASTOPIL V DOMU NA BOKALCIH 
 
NASTOP OTROK IZ POČITNIŠKEGA VARSTVA NA MALI ULICI 
 
 

SEPTEMBER 
 

                                                                          
 

OBIRANJE DOMSKE TRTE IN DRUŽENJE 

 

NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA MLADA SRCA 
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DOPOLDANSKI IZLET NA TRŽNICO 

 

NASTOP KVARTETA BARJE 

 

DAN ODPRTIH VRAT IN NASTOP DOMSKEGA PEVSKEGA ZBORA IN PLESNE 

SKUPINE 

 

 

 



~ 51 ~ 
 

OKTOBER 

 

                                                                               
 

KOSTANJEV PIKNIK  
 
                                                                          

SKUPINA STANOVALCEV SI JE OGLEDALA FILM 45 LET V KINU DVOR- 
FILMSKA SREČANJA OB KAVI. V DOMU SMO POSLUŠALI VIDEO POSNETEK 
Z GOSTJO O FILMU 
 
 

NOVEMBER 
                                                                                                                                                              

 
 
MARTINOVA TOMBOLA 
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NASTOP LJUDSKIH PEVCEV IZ POLICE. UPRIZORILI SO IGRO »FANT IŠČE 
NEVESTO« 
 
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA VEVČE 
 
LIKOVNA DELAVNICA, NA KATERI SO USTVARJALI STANOVALCI IN 
SLIKARKE IZ SKUPINE ARTI 
 
POTOPISNO PREDAVANJE NA TEMO »S KOLESOM IZ LJUBLJANE DO 
GRČIJE« PREDAVALA GA. MANCA ČUJEŽ 
 
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TRNOVCI 
 
 

DECEMBER 
                                                      

 
 
MIKLAVŽEV SEJEM 
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G. JAN FRANC JE PRAZNOVAL SVOJ 101. ROJSTNI DAN 
 

 
 
NASTOP ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA BARJE 
 

 
 
SKUPINA DIJAKOV SREDNJE ŽIVILSKE ŠOLE JE PRIREDILA SREČANJE Z 
NAŠIMI STANOVALCI. SKUPAJ SO IGRALI DRUŽABNE IGRE IN SE 
PREIZKUŠALI V IZDELAVI OKRASKOV ZA SLAŠČICE 
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NOVOLETNA ZABAVA S SREČELOVOM IN NASTOPOM ANSAMBLA SMER                                                   
                                                                 

 
 
OTVORITEV SKUPNE LIKOVNE RAZSTAVE  
 
NASTOP SKUPINE BE JEZZY 
 
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TRNOVO IN PREDAVANJE MAG. 
OLGE PAULIČ NA TEMO »IMPRESIONISTIČNI UTRINKI Z RASTAVE«, KI JE 
POTEKALA V NAŠEM DOMU 
 
OBISK IN NASTOP OTROK IZ VRTCA KOLEZIJA ENOTA MURGLE 
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ZA KRAJŠI ČAS… 

 

OSMEROSMERKA 

  K   R   A   S   T   U   R   I    Z   A 

   O   A   M   T   U   P   P   O   C   N 

   T   P   P   E   M   A   O   I     T   J 

  L   N   R   B   G   L   N   N   O   O 

  I   E   E   E   A   U   O   E   R   T 

  N    N   D   R   V   K   R   T   B   S 

  A   E   J   L   L   A    I   O    A   O 

  A   C   A   S   T   Č   N   P   R   P 

  A   K   M   G   L   E   A   I    J   V 

  A   X   A   M   O   Č   E   R   I   L 

 

V osmerosmerki poišči besede: močeril, Postojna, Luka Čeč, kras, 
kotlina, ponori, steber, apnenec, Predjama, netopir, torbarji, vlak, 
Unica. 

Neprečrtane črke ti bodo dale geslo: 

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

 

SUDOKU 
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ZAHVALE 

 
Spoštovana gospa Glivar, 

Še dobro se spominjam tistega dne pred skoraj štirimi leti, ko sva z mojim očetom Vitalom Klabusom 

prvič sedela v vaši pisarni in smo se pogovarjali o sprejemu očeta v dom. Oče ves preplašen, jaz 

nekoliko nervozna, da si ne bi premislil, vi pa pomirjujoči in prijazni, da so se vsi strahovi kar razblinili. 

Oče se je življenju v domu hitro privadil in sklenil marsikatero prijateljstvo. Najlepše se je seveda imel 

prvo leto in pol, ko je bil še samostojen in je lahko hodil okrog. Ko ga je pred dvema letoma bolezen 

že skoraj premagala, si je z neverjetno voljo in vztrajnostjo lepo opomogel. Tokrat pa se žal ni izšlo. 

Rada bi se najlepše zahvalila celotnemu osebju vašega doma za vso skrb in prizadevnost, ki je je bil 

deležen moj oče v preteklih letih. Oče je to izjemno cenil in nemalokrat pohvalil njihov trud in 

človečnost. Dobro se je zavedel, kako težek poklic opravljajo in se, hudomušen, kot je bil, znal tudi 

kdaj pošaliti in tako polepšati dan tako sebi kot njim. Tudi v današnjem času zmeraj večje odtujenosti 

v družbi ste v vašem domu zmogli ohraniti svetlo vzdušje in prisrčnost do svojih varovancev. Želim 

vam, da bi takšni ostali še naprej. 

Lepo vas pozdravljam.            Alenka Klabus Vesel 

                                 

 
 

Spoštovani gospod Dolenc, 

V sredo, 13. januarja, ko smo se svojci srečali z vašo vodstveno skupino v domu na Koleziji, so se 

iztekle zadnje ure naše mame Marjete Krečič. Po njenem pripovedovanju in naših lastnih vtisih ste ji 

zaposleni v času njenega kratkega bivanja v domu posvetili veliko pozornost in se vsak po svoje 

predano trudili, da bi bila v domu z vsem preskrbljena in lepo sprejeta. Za ves trud in dobro voljo se 

Vam osebno in vašemu kolektivu iskreno zahvaljujemo. 

S hvaležnostjo.                                   ožje sorodstvo 

 

 
 

V mojem imenu in imenu moje mame Cirile, bi se rada najlepše zahvalila vsem zaposlenim Doma 

starejših občanov Kolezija za oskrbo mojega očeta Manojla Ćulafića. 

Pohvala gre predvsem negovalkam in vsem, ki ste neposredno skrbeli za mojega očeta in mu lajšali 

zadnja leta življenja. 

Želim vam vse dobro in prepričana sem, da boste še naprej tako predano opravljali svoje poslanstvo, 

kot ste dokazali v primeru mojega očeta. 

Hvala!               Anica Ćulafić Slavič, Cirila Ćulafić in ostali družinski člani. 
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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 sistematizacijo 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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Verujem v starost, moj prijatelj. Delati in postarati se, to je tisto, kar 

od nas pričakuje življenje. In to, da si nekega dne star in še vedno ne 

razumeš vsega, ampak da šele spet začenjaš, da spet začenjaš ljubiti, 

upati, hrepeneti, da poskušaš vse povezovati z oddaljenim in 

neizrekljivim, vse tja do zvezd. (Rainer Maria Rilke) 
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Izdal: Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik,  

enota Kolezija 

Zanj: mag. Melita Zorec, direktorica 
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  Nina Novak 
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