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Vsak trenutek se lahko rodiš. Vsak trenutek je nov začetek. To je izbira.  

To je tvoja odločitev. 

Clearwater 

DOM NI SAMO HIŠA, DOM SMO LJUDJE. 

Spoštovani, 

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

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

informacije o bivanju, prehrani, projektih, dodatnih storitvah in drugih aktivnosti v našem 

Domu.  

Želiva Vam prijetno branje. 

Miki, Rozi 
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»Presenetljivo, koliko zadovoljstva najdemo v povsem vsakdanjih stvareh,  

če se le prebudimo." - William Walker Atkinson 

 

Nova številka kolezijskega glasila Korenine z zanimivimi vsebinami in prispevki naših 

stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih je zopet ugledala luč sveta. Izbor vsebin vsako leto 

izpopolnjujemo, vsebinam dajemo nove poudarke in osebno noto. S prispevki nagovarjamo 

različne skupine, predvsem pa z vsebinami želimo prikazati, da našim uporabnikom 

zagotavljamo kvalitetne storitve v duhu spoštovanja, prijaznosti, strokovnosti, srčnosti, 

etičnosti, dobronamernosti….. 

V okviru modela E-Qalin smo že tretje leto aktivno vključevali 

zaposlene, svojce in stanovalce v soustvarjanje pogojev dela in 

samega delovnega procesa. Pregled in izvedba na skupinah za 

kakovost podanih predlogov 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. Skupina za razvoj je kot 

projekta za leto 2017 izbrala sistematično urejanje okolice in 

ureditev poti za aktivne in uvedba aktivnosti za stanovalce z 

okužbami. 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 izvedli javno naročilo za izgradnjo prepotrebnega dvigala, zamenjali tlak na hodniku 

v kleti pred poslovilno sobo, postavili nove klopi in stebričke pred vhodom v dom, skozi vse 

leto urejali vrt in okolico doma. 

Veliko pozornosti smo posvečali usposabljanju in izobraževanju zaposlenih tako na področju 

strokovnih kot drugih vsebin. Nadaljevali smo z 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. V okviru strokovnih vsebin 

smo za vodje pričeli z delavnicami šole vodenja, izvedli moderirano srečanje delitve del in 

nalog za delovni mesti bolničar/negovalec – bolniška strežnica v skladu s predpisanimi 

kompetencami. Nadaljevali smo s periodičnimi usposabljanji s področja uporabe delovnih 

pripomočkov, razkuževanja rok in dezinfekcije, upoštevanja Haccp sistema, temeljnih 

postopkov oživljanja, oskrbe ran.  



5 
 

V dom prihajajo prostovoljci, za nematerialne potrebe stanovalcev skrbijo tudi javni delavci in 

seveda zaposleni v delovni terapiji v okviru prostočasovnih aktivnosti. 

Zaradi boljše prepoznavnosti Doma v okolju smo pripravili načrt komuniciranja z mediji in 

lokalno skupnostjo, katerega del je tudi intenzivno vključevanje Doma z novačenjem 

prostovoljcev in praktikantov ter pripravnikov različnih smeri, ponovnim uspešnim 

kandidiranjem na razpis za javna dela.  

Svojci stanovalcev so pomemben deležnik pri vzpostavljanju in zagotavljanju dobre 

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

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

stanovalcev smo se redno srečevali na sestankih in individualnih pogovorih, nadaljevali smo s 

periodično izdajo novičnika, v katerem želimo svojcem na 3-4 mesece približati pomembne 

dogodke v Domu, aktualne vsebine, prireditve, novosti…. Ažurno smo urejali tudi spletno stran 

in objavljali aktualne dogodke na FB profilu. 

Izjemno ponosni smo na to, da je Enota Kolezija v letu 2017 pridobila polni certifikat Družini 

prijazno podjetje in certifikat modela kakovosti E-Qalin. V zadnjih treh letih smo v uvajanje 

številnih malih sprememb in projektov vložili veliko truda in energije, vendar se je splačalo … 

Enota Kolezija je tako še vedno znana po kvalitetni negi in oskrbi, prijaznih in spoštljivih 

zaposlenih, ki zagotavljajo zasebnost stanovalcev in njihovih svojcev, da je Dom v okolju 

prepoznan kot dober gostitelj številnim društvom, organizacijam …, da stanovalci in svojci zelo 

pohvalijo možnost izražanja verskega prepričanja, pravočasno obveščenost o prevozih v 

zdravstvene ustanove, da zaupajo osebnemu zdravniku, 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 ter imajo na voljo vse potrebne pripomočke za 

delo, 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 štirih letih se bomo veliko ukvarjali z energetsko sanacijo objektov, izgradnjo 

prepotrebnega dvigala, 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!  

Pred nami je nova številka domskega glasila in prav je, da naredimo neke vrste pregled  

pomembnih dogodkov, povzetih iz dela in življenja v Enoti Kolezija v preteklem letu.                

4. februarja smo praznovali 36. obletnico  vselitve  prvih novih stanovalcev v  Dom starejših 

občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Kolezija. 

Rad bi omenil nekatere ljudi in skupine, ki so soodgovorne za dobro počutje, fizično in 

možgansko aktivnost naših stanovalcev in so postale nepogrešljiv del življenja v našem domu.  

Umetniško dušo našemu domu daje ustvarjalna delavnica skupine Arti, ki že 26  let deluje pod 

našo streho pod umetniškim vodstvom gospe  Marije Cerar. Umetniška dela, ki jih na 

delavnicah skupine Arti ustvarjajo naši stanovalci,  so neprecenljiva. To dokazuje tudi razstava 

del stanovalcev, ki je bila postavljena na ogled v decembru 2017. Šestnajst izbranih del so 

med božičnimi in novoletnimi prazniki občudovali  stanovalci in obiskovalci doma. Okusno 

uokvirjeni akvareli so sijali v razstavnem prostoru in kazali obiskovalcem, da za aktivno delo ni 

nikoli prepozno  ter da  težave z vidom in nemirno roko  ne morejo zadržati ustvarjalnosti, ki 

prihaja iz srca.  

Dragulj v kroni prostočasnih aktivnosti doma je že šestnajst  let  delujoči študijski krožek s 

pogovori o umetnosti, ki ga moderira  pedagoginja in umetnostna zgodovinarka gospa 

magistra Olge Paulič  z nepogrešljivo tehnično roko njenega moža gospoda Valterja Pauliča. 

Glas o kvalitetnem delu te skupine, ki je med drugim namenjena tudi vzdrževanju možganske 

aktivnosti, seže izven okvira Doma. Skupino je obiskala novinarka Radia Slovenija in posnela 

njeno delo ter 28. 12. 2017 na 1. programu radia Slovenija v oddaji Storž objavila reportažo. 

Vsi sodelujoči člani skupine so dobili besedo, iz posnetka sevata delovno vzdušje in pozitivna 

naravnanost vseh članov skupine. Priporočam poslušanje oddaje iz arhiva Radia Slovenija, ki 

je dosegljiva na internetnem naslovu: https://radioprvi.rtvslo.si/2017/12/kolezija/. 

Pri vseh pomembnih prireditvah in praznovanjih v domu sodeluje domski pevski zbor, 

kateremu intonacijo daje mogočni glas gospoda Rusa. Ob izvajanju slovenskih narodnih 

pesmi občinstvo vedno pritegne zboru, prebujeni spomini orosijo marsikatero oko.   

V domu sta aktivni dve skupini za samopomoč – Vrtnica, ki deluje že 5 let, pod vodstvom 

mentorjev Lidije in Mikija,  ter nova  skupina  Macesen. Posebej   moram opozoriti na  dobro 

voljo in prijetno razpoloženje, ki ga v delo nove skupine vnašata prostovoljki Manca in Polona. 

Iskreno jima čestitam za uspešno začeto delo  skupine. 

https://radioprvi.rtvslo.si/2017/12/kolezija/


7 
 

V domu delujeta filmski krožek ob sodelovanju stanovalke, filmske pedagoginje, gospe Mirjane 

Borčič, ter krožek za ljubitelje klasične glasbe ob sodelovanju prostovoljke glasbene 

pedagoginje Marte Žagar Kopitar. 

V domu  Enota Kolezija  največ pozornosti posvečamo  upoštevanju osebnosti in lastne volje 

stanovalcev in jim  po najboljših močeh omogočamo, da živijo v domačem, prijaznem in 

toplem okolju. Koliko  nam to uspeva, kažejo rezultati ankete o zadovoljstvu  stanovalcev, ki 

so jo izpolnjevali stanovalci v novembru 2017. Ocena zadovoljstva 89 sodelujočih stanovalcev 

je 4,64 od 5 možnih točk. Večina stanovalcev je z bivanjem v domu zelo zadovoljna (57 %). 

Veseli nas, da zelo nezadovoljen ni nihče od stanovalcev. Seveda so pa še vedno možnosti 

za izboljšave  počutja stanovalcev. Stanovalci so zadovoljni z možnostjo prevozov  in selitev s 

pomočjo doma z oceno 4,44, svoje individualno bivalno okolje ocenjujejo z oceno 4,40, 

zasebnost z oceno 4,65, upoštevanje navad in življenjskega sloga z oceno 4,58,  kvaliteto 

prehrane z oceno 4,32, komunikacijske možnosti z oceno 4,26, socialne odnose z oceno 4,42, 

možnost  samoodločanja  z oceno 4,32, osebno varnost z oceno 4,46, oskrbo in nego z oceno 

4,46 in sodelovanje s strokovnimi službami z oceno 4,57.   

Stanovalci so v odprtih odgovorih podali 44 pohval, 21 pripomb in 23 predlogov.  Med 

pohvalami je bilo veliko poimenskih pohval, namenjenih našim sodelavcem. Posebej 

izpostavljam pohvale gospodu Zoranu, ki je v Enoti Kolezija zaposlen kot javni delavec. 

Njegova vestnost in predanost stanovalcem je  zgled zaposlenim sodelavcem.  

Med pripombami in predlogi jih je največ naslovljenih na prehrano. Vprašanja v zvezi s 

prehrano stanovalci  največkrat izpostavljajo tudi na zboru stanovalcev. Predlogom v zvezi s 

prehrano vedno skrbno prisluhnemo. Na jedilnik je bilo v skladu s predlogi stanovalcev 

vključenih kar nekaj novih prehrambenih artiklov in jedi.  Stanovalci so jih z veseljem sprejeli. 

Tudi druge pripombe in predloge, ki so jih stanovalci zapisali, bomo skrbno preučili in 

upoštevali v vsakdanjem delu.  

Predlog iz anket, ki je s strani stanovalcev in svojcev v prejšnjih letih  največkrat podan, je 

izgradnja novega dvigala za C oddelek. Na javnem razpisu smo izbrali izvajalca, ki bo  v 

mesecu marcu pričel z izgradnjo zgradbe dvigala.  Planiramo, da bo dvigalo pričelo delovati 

do jeseni.  

V prihodnosti nas čakajo izzivi,  ki bodo prinesli bistveno izboljšavo bivalnega standarda 

stanovalcev. Novo dvigalo je le del vseh adaptacij, ki nas čakajo. Vsi se pa veselimo izboljšav, 

ki bodo prinesle  kvalitetnejše   življenje stanovalcem in lažje delo zaposlenim, ki skrbimo za 

njih.  
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Pa veliko prijetnih uric pri prebiranju nove številke Korenin! 

Vodja enote Kolezija 

Vili Dolenc 

 P. S. Iskrene čestitke in zahvala vsem stanovalcem, svojcem in sodelavcem udeležencem  

projekta ocenjevanja kakovosti E-Qalin.  Faximile priloženega certifikata kaže, da nam je 

uspelo.  

 

                  E-qalin –mednarodni certifikat kakovosti 
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Zadovoljstvo svojcev v sistemu kakovosti E- Qalin                                           

 

V vsakoletni anketi spremljanja kakovosti v okviru sistema kakovosti E-Qalin svojci naših 

stanovalcev ocenjujete svoje zadovoljstvo z bivanjem najbližjih v Domu Kolezija. V letih 2014 

– 2017  ste nam svojci vrnili skupno 207 vprašalnikov, od tega je bilo v letu 2016 vrnjenih 75 

vprašalnikov. Naše delo ste v letu 2016 ocenili z oceno 4,23. 

Vsako leto svojci v okviru ankete podate pohvale, pripombe in predloge. Pripombe in predloge  

skrbno pregledamo ter v največji možni meri upoštevamo. Svojci podate tudi pripombe in 

predloge, ki zahtevajo vključitev zakonodajalca (več kadra) in plačnika Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in njihova izvedba žal ni odvisna samo od doma. Seveda skrbno 

preučimo tudi te predloge in podamo pobude in predloge odgovornim ustanovam za njihovo 

rešitev. 

V letih 2014, 2015 in 2016  smo tako preučili pripombe in uresničili naslednje predloge 

svojcev: 

- Da je ponudba prehrane bolj pestra, smo uvedli večjo izbiro pri zajtrku, »pravo« govejo 

juho, kruh iz biološke predelave, poleti napitke z limono, uvedli smo več novih 

prehranskih artiklov in novih jedi na jedilnik, hrano prilagajamo letnim časom in 

zdravstvenemu stanju stanovalcev. Pri kuhanju uporabljamo več začimb, ki so jih 

predlagali stanovalci. Na oddelkih periodično obnavljamo način postrežbe in odnos 

zaposlenih pri deljenju hrane. Občasno na oddelkih dodatno ponudimo slovenska 

jabolka, ki so na voljo tudi v kavarnici in ostalih skupnih prostorih. 

- Svojci ste opozorili, da je hrana na oddelkih velikokrat mrzla. Namestili smo 

mikrovalovne pečice na vse oddelke, da zaposleni hrano lahko po želji dogrejejo, 

dopolnili smo število ogrevalnih vozičkov za prevoz hrane na oddelke, zaposlene 

periodično spominjamo, da je potrebno sprotno serviranje hrane na krožnik. 

- Svojci ste tudi opozorili, da gredo stanovalci zvečer prehitro v posteljo ter da je treba 

dom zapustiti do 20.30 ure. Zato smo premaknili čas obratovanja recepcije in s tem 

omogočili obiske do 21. ure. Stanovalci imajo sedaj možnost kasnejšega odhoda v 

posteljo v skladu z individualnimi željami.  

- Ker ste svojci opozorili, da zaposleni pri svojem delu ne govorijo slovensko, smo za 

zaposlene organizirali brezplačen tečaj slovenskega jezika. Zaposlene smo tudi 

opozorili, da je neuporaba slovenskega jezika pri delu kršitev delovnih obveznosti. 
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- Vsa zdravila stanovalcev smo razvrstili po stanovalcih na oddelkih in ukinili skupno 

hranjenje zdravil. 

- Za sporočanje okvar smo na vse oddelke podali jasna navodila ter uvedli dnevni 

pregled knjige okvar v recepciji doma, svojcem potek sporočanja okvar razložimo na 

sestankih stanovalcev svojcev novonastanjenih stanovalcev. 

- Na oddelkih smo uvedli skupinske aktivnosti, prilagojene zdravstvenemu stanju in 

počutju stanovalcev (pogovorne skupine, petje, branje …), ki jih v popoldanskih urah 

izvajajo prostovoljci in sodelavci, ki so zaposleni preko projekta javnih del. 

- Prenovili smo osrednje prostore enote Kolezija, zamenjali talne obloge in prostore 

barvno uskladili s celostno  grafično podobo doma. 

- Uredili smo park, prenovili ograjo, namestili dodatne klopi pred vhod v dom, postavili 

kolesarnico. Za deževne dni smo v I. nadstropju objektov C in D izdelali pot za aktivne z 

delovnimi postajami. 

- Uvedli smo javna dela (vožnja stanovalcev na sprehode …) in organizirano 

prostovoljsko delo z osnovnošolci, srednješolci in študenti (družabništvo). 

- V kavarnici smo razširili ponudbo (zavitki, slaščice, napitki …) ter podaljšali delovni čas 

kavarnice od 09.30 do 18.00 ure. 

- Stanovalcem, ki zaradi demence in zaradi zdravstvenega stanja potrebujejo povečan 

nadzor, za potrebe prepoznave zunaj doma namestimo zapestnico z osebnimi podatki. 

- S pohvalami svojcev na različne načine seznanimo vse zaposlene. 

- Ker ste svojci opozorili na neustrezen odnos zaposlenih do stanovalcev, smo z vsemi 

zaposlenimi (zdravstveni tehniki, negovalke bolničarke, bolniške strežnice ...) izvedli 

delavnice na temo komunikacije. V letu 2017 smo pričeli s ciljnimi izobraževanji na 

temo odnosa do stanovalca pri izvajanju storitve oskrbe in zdravstvene nege (bazalna 

stimulacija). 

- Zaradi premajhne pretočnosti dvigala na C objektu, smo pripravili projekt za izgradnjo 

novega dvigala za C in D objekta ter izvedli javno naročilo za izgradnjo. Planiramo, da 

bo novo dvigalo predano v uporabo poleti 2018.  

- Ker ste svojci opozorili na neprijeten vonj stranišča v pritličju, smo zamenjali talno 

keramiko in motor zračenja z močnejšim. 

- Pripravili smo projekt obnove dotrajanih stranišč v sobah stanovalcev, energetske 

sanacije objektov, vodovodnih inštalacij, sestrskega klica, kabelskega TV sistema in 

prenove ostalih prostorov doma, ki bo glede na finančne možnosti postopoma izvajana 

v prihodnjih letih. 
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- Svojci ste v komentarjih opozorili, da izginjajo oblačila, zato smo na notranjo stran omar 

v vseh sobah namestili opozorilo, da je potrebno na novo prineseno perilo predati 

bolničarki - negovalki, ki bo poskrbela za oštevilčenje. Uvedli smo tudi popis oblačil ob 

sprejemu stanovalca in na novo prinesenih oblačil. Večkrat letno pregledamo omare 

vseh stanovalcev. 

- Na oglasno desko ob vhodu na pobudo svojcev nameščamo seznam aktivnosti v 

posameznem mesecu. 

- Za boljšo prepoznavo zaposlenih smo uvedli identifikacijske kartice in napise danes z 

vami ob vstopu na posamezni oddelek, ob vhodna vrata v posamezni oddelek smo 

namestili kontakte vodij oddelkov - vodij tima. 

- Stanovalce povabimo v vključevanje pri izvedbi dnevnih aktivnosti za urejanje okolice. 

 

Vaši predlogi, pripombe in pohvale nam bodo še naprej dobrodošli in v pomoč. Iz njih je 

razvidno predvsem to, da svojci želite čim več spoštovanja in upoštevanja osebnosti in 

posebnosti vaših najbližjih. Prijaznost in individualna obravnava stanovalcev sta naši vrednoti, 

po katerih sooblikujemo življenje stanovalcev v domu. Tudi z vašo pomočjo se zavedamo, da 

nam to vedno ne uspe. Včasih zaradi »šumov« v komunikaciji, pogosto pa tudi zaradi 

previsokih pričakovanj, ki jih z našimi viri žal ne moremo izpolniti, zato se vseh predlogov in 

želja iz takšnih ali drugačnih razlogov žal ne da uresničiti. Je pa prav, da o njih govorimo ter jih 

umestimo v okvir, na katerega lahko vplivamo, bodisi takoj bodisi kasneje. Ne glede na to je 

naša vizija jasna – biti dom prijaznih, dobronamernih in srčnih zaposlenih, ki zagotavlja 

individualno obravnavo vsem našim stanovalcem.  

 

Vodja kakovosti  mag. Barbara Purkart 

in vodja enote Kolezija Vili Dolenc 

 

Pridobitev certifikata E - Qalin 

 

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik smo 19.12.2017 iz rok vodilnega presojevalca Bureauja Veritas, 

gospoda Andreja Tumpeja, za vsako enoto posebej, prejeli certifikat kakovosti E-Qalin. DSO 

Ljubljana Vič-Rudnik je tako postal eden izmed 17 slovenskih socialnih zavodov, ki je pridobil 

ta mednarodni certifikat kakovosti.  
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Prejem mednarodnega certifikata kakovosti E – Qalin je potrditev našega dobrega dela na 

področju uvajanja skrbi za kakovost od leta 2014 in hkrati predstavlja zavezanost usmeritve 

vodstva in vseh zaposlenih k doseganju višje kakovosti tudi v prihodnje.  Delo na področju 

kakovosti je zaveza vseh sodelujočih in je hkrati delo, ki se nikoli ne zaključi. Veseli smo, da 

nam je uspelo vpeljati model kakovosti v predvidenem času, kar v tako veliki organizaciji brez 

sodelovanje vseh skupin ne bi bilo mogoče. Pri vodenju kakovosti so poleg stanovalcev in 

njihovih svojcev pomembna skupina zaposleni. Prav zadovoljstvo zaposlenih je tisto, ki najbolj 

vpliva na dvig splošnega zadovoljstva stanovalcev in svojcev v domu.   

Svojce in stanovalce v anketah o zadovoljstvu prosimo, da poleg konstruktivne kritike 

prispevajo tudi predloge za rešitve, izboljšave in predloge za nove projekte. Sodelovanje vseh 

skupin v domu – zaposlenih, stanovalcev in svojcev ustvarja potrebno sinergijo, ki prinaša 

pozitivne spremembe in povečuje zadovoljstvo vseh. 

V treh letih smo v okviru skrbi za kakovost v obeh enotah skupaj uvedli kar 95 malih 

sprememb in 10 različnih projektov, ki so prispevali k dvigu zadovoljstva vseh ciljnih skupin. 

Zadovoljstvo vseh ciljnih skupin  smo z enotnim in med različnimi ustanovami primerljivim 

vprašalnikom začeli meriti v letu 2014. V spodnji tabeli lahko vidite ocene splošnega 

zadovoljstva  svojcev iz enote Kolezija in število vrnjenih vprašalnikov skozi leta. 

 št. vrnjenih 

vprašalnikov 

ocene splošnega zadovoljstva  od 

1 do 5 

2014 69 4,04 

2015 63 4,21 

2016 75 4,23 

2017 76 4,19 

Večino vprašalnikov, kar dobri dve tretjini, so izpolnili hčere ali sinovi naših stanovalcev. V letu 

2017 so bili svojci najmanj zadovoljni s področjem Izgled doma in najbolj s področjem 

Obveščanje.  

Z novim ciklom samoocenjevanja bomo v DSO Ljubljana Vič-Rudnik nadaljevali marca. K 

sodelovanju v skupini za razvoj, ki bo pregledala in obravnavala vse predloge, ki bodo 

oblikovani v fazah samoocenjevanja bomo povabili tudi predstavnika svojcev iz enote Kolezije. 

Vodja kakovosti, mag. Barbara Purkart 
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Sanje 

Načet sončni zahod ugaša, zgine, 

zaman bi čakal še darov neba, 

le trnje v mesečini vzbrsti.  

Je noč zatisnila oči. 

Naj vse bo kakor je nekoč bilo 

skrbi, bolezen staro odvrzimo v kot, 

se v tišino potopimo in zaspimo,  

si ustvarimo krila, 

na njih poletimo 

 čez duhovne ravni 

v neznane svetove v večne vrtove, 

kjer duša miru se napije.  

Letiš neugnano, 

kjer ljubezen v večnosti sije. 

Se mirno je dan končal, in nov še ni začel. 

Ana Zaviršek 

 

 

Smo družini prijazno podjetje 

 

V Domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik smo od julija 2014 vključeni v projekt Družini 

prijazno podjetje (DPP). V letu 2014 smo z aktivnim vključevanjem predstavnikov vseh 

poklicnih skupin vpeljali 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

zaposlenih in konec decembra 2014 prejeli oranžni certifikat Družini prijazno podjetje. Prvi 

štirje ukrepi so obvezni in določeni: komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo 

javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine in izobraževanje vodij na 

področju usklajevanja dela in družine. Preostalih deset ukrepov je izbrala projektna skupina: 

izmensko delo, otroški časovni bonus, tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, 

filozofija/načela vodenja, razvoj socialnih veščin za vodilne, ocenjevanje vodij s strani 

podrejenih, ponovno vključevanje po daljši odsotnosti, obdaritev novorojenca, psihološko 

svetovanje in pomoč, obisk Dedka Mraza/Božička. 
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Že v prvem letu smo imeli možnost koriščenja 14 ukrepov za lažje usklajevanje družinskega in 

poklicnega življenja.  Zaposleni so z ukrepi zelo zadovoljni, od vseh ukrepov so pri naših 

zaposlenih najbolj priljubljeni otroški časovni bonus, izmensko delo, obisk Dedka Mraza in 

uvajanje po daljši odsotnosti. Zaposleni lahko s pomočjo izbranih ukrepov veliko lažje in z 

manj stresa usklajujejo svoje osebne obveznosti z delovnim procesom, po daljši odsotnosti pa 

se lažje, bolje, hitreje in predvsem tudi z manj stresa vključijo nazaj v delovni proces.  

V domu deluje tudi tim DPP, ki skrbi za dobro delovanje projekta DPP.  Sestavlja ga 10 

članov, ki so predstavniki različnih poklicnih skupin. Člani tima se srečujejo najmanj dvakrat 

letno, na srečanjih pregledajo ukrepe, obravnavajo morebitne predloge in pripombe 

zaposlenih ter po potrebi tudi nadgradijo ali popravijo kakšen ukrep.  

Ker si želimo sodelovanja čim večjega števila zaposlenih (v Domu je zaposlenih 346 

sodelavcev, ki so v povprečju stari 45 let), dvakrat letno omogočimo vsem zaposlenim, da 

podajo svoje predloge za dopolnitve že sprejetih ukrepov oz. predloge za nove ukrepe. V treh 

letih je tim na podlagi predlogov naših zaposlenih nekaj ukrepov že nadgradil in dopolnil ter jih 

s tem še bolj približal željam in potrebam zaposlenih.  

 

Po preteku prvih treh let smo imeli v letu 2017 revizijo našega dela. Revizorka je pregledala 

vse naše ukrepe in njihovo izvajanje. V svojem strokovnem mnenju je pohvalila našo skrb, še 

posebej pa delo tima DPP, ki dobro skrbi za implementacijo izbranih ukrepov. Glede na 

revizorkino poročilo je oktobra revizorski svet podal pozitivno mnenje in s tem smo pridobili 

modri, polni certifikat Družini prijazno podjetje. Decembra smo na podelitvi certifikatov za 

vso Slovenijo tudi mi ponosno prevzeli svojega. 

 

Za naslednje triletje (2017-2020) smo sprejeli, poleg 14 že vpeljanih, še 3 dodatne ukrepe, in 

sicer dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, 

formiranje predstavništva zaposlenih z možnostjo konzultacij in pozornost  zaposlenim ob 

pomembnih dogodkih. 

 

Še naprej se bomo trudili zaposlenim olajšati usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti, 

saj si želimo zadovoljnih in motiviranih zaposlenih, kajti zavedamo se, da so zaposleni naš 

največji kapital. 

          Suzana Zupan,  

vodja splošne službe 
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Izjave zaposlenih o ukrepih DPP 

S sprejetimi ukrepi DPP naše organizacije imam zelo pozitivne izkušnje. Veliko mi je 

pomenilo, da sem po dolgotrajnem bolniškem staležu imel uvajalno obdobje. V tem času sem 

pridobil vse podatke, katere sem potreboval za nemoteno delo in spoznavanje novih 

stanovalcev. 

         Primož 

 

Zelo sem zadovoljna, da sem imela po porodniškem dopustu možnost koristiti ukrep 

»Ponovno uvajanje po daljši odsotnosti«. Sodelavke so me z veseljem in potrpežljivo uvedle 

nazaj v delovno okolje.  

Bonus koriščenja prostih dni za vrtec si želi vsaka mama, saj želi biti zraven svojega otroka pri 

uvajanju in če ne bi imela te možnosti, si sploh ne predstavljam, kako bi bilo, saj je moja 

hčerka zelo težko sprejela vrtec.  

Zelo sem vesela tudi vabila na predstavo in obisk Dedka Mraza, saj je to enkratno doživetje za 

majhnega otroka. 

Mi pa veliko pomeni tudi možnost dela samo v dopoldanski izmeni, saj lahko popoldneve 

preživljam s svojim otrokom. 

Res vse pohvale moji organizaciji za vse te ugodnosti, ki jih zaposleni imamo. 

          

Irena 
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Proslava ob 35-letnici delovanja doma starejših Ljubljana Vič-

Rudnik, enota  Kolezija 

4. februarja leta 1982 so se v novozgrajeni Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, 

Enota Kolezija vselili prvi stanovalci.  

V letu 2017 smo praznovali že 35. obletnico DSO Enota Kolezija. Prireditve za to priložnost so 

potekale ves teden, od 13. do 17. februarja, in se zaključile  s kulturno prireditvijo. Najprej  je 

nastopila   pevska skupina stanovalcev, ki nas je razveselila z  venčkom slovenskih ljudskih 

pesmi.  

Plesna skupina, sestavljena iz stanovalcev in zaposlenih v  Domu,  je zaplesala dva štajerska 

plesa.  Stanovalka ga. Frančiška Deisinger je prebrala svoji pesmi »Naš Dom« in »Naš pevski 

zbor«. Stanovalka   ga. Marjana Ogrin pa je prebirala  pesmi iz zbirke Katarine Fistrovič. 

Predstavili smo 10. številko domskega glasila »Korenine«, ki izide enkrat letno in kjer so 

objavljeni   prispevki stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih.  

Glasbeni nastop zunanjih nastopajočih, gospe  Maje Hribar na violini in Anje Ručigaj na 

klavirju,  je  predstavljal vrhunec prireditve.  

 

Umetnici sta nastopili v modelih slovenskih meščanskih oblačil iz 19. stoletja.  

Po  končani  prireditvi je bila otvoritev razstave likovnih del vsestranske umetnice gospe Maje 

Hribar z naslovom »Moje slike, moj odsev«. Razstava bo v razstavnem prostoru DSO Enota 

Kolezija na ogled še v februarju. Na razstavi ima posebno mesto otroški  portret  glasbenice, 

slikarke in restavratorke gospe Maje Hribar. Naslikala ga je  dolgoletna stanovalka DSO Enota 

Kolezija,  akademska slikarka Mara Kraljeva. Bila je ustanoviteljica in mentorica še delujoče 
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umetniške skupine Arti, sestavljene iz  likovnih umetnic iz okolice DSO Enote Kolezija. 

Skupina Arti redno ustvarja v prostorih DSO Enote Kolezija. Njene članice so mentorice 

slikarskih delavnic za stanovalke in stanovalce DSO Enota Kolezija.  

Proslave se je udeležilo veliko število stanovalcev,  svojcev in zaposlenih. Potekala je v 

sproščenem in prijetnem vzdušju.  

Prireditve se je udeležil tudi sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije  g. Jaka Bizjak. V 

svojem nagovoru nam je čestital ob obletnici Enote Kolezija, izrekel zahvalo in spodbudo za 

uspešno delo še naprej.  

Dipl. del. terapevtka Roza Micevska 

 

Aktivna pot 

Aktivna pot, ki smo jo postavili,  ima 14 postaj oziroma 14 vaj z navodili, kako določeno vajo 

izvesti. Med posameznimi vajami so puščice, ki usmerjajo k naslednji vaji. Celotna pot je dolga 

70 metrov. Vaje smo prepeljali z doma na Bokalcih, je pa tudi nekaj vaj, ki smo jih dodali mi. 

Vaje se lahko  izvajajo posamezno, skupaj z zaposlenimi, s svojci ali s sostanovalci. Z izvedbo 

teh vaj si stanovalci razgibajo celotno telo. Dve postaji sta namenjeni dihalnim vajam,  ena 

vaja pa je primerna za urjenje oči. Vemo, da naši stanovalci radi telovadijo in da  si nekateri  

želijo več kot to, kar jim lahko ponudimo. Ta sklop vaj je kot nalašč za to, tudi v času vikendov, 

praznikov, v primeru slabega vremena, skratka vedno, kadar imajo potrebo po gibanju.  

Mi, zaposleni, smo jim vedno na razpolago za kakršnokoli informacijo in pomoč, želimo jim pa 

veliko sreče pri vsakokratni izvedbi.  

Dipl. del. terapevtka Roza Micevska 
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Naš vrt 

Našemu vrtu bi lahko rekli tudi park. Poleg lepe zelene travice rastejo na njem tudi trobentice. 

Prvi se spomladi pokažejo zvončki, ko ti minejo, se razbohotijo marjetice, ne manjkajo niti 

vrtnice. Vrt krasijo tudi druge cvetice: vijolice pa tudi spominčice. Imamo veliko cvetočih vrtov. 

Od drevja pa se lahko pobahajo smreke in bori. Med njimi je tudi breza. Maja pa nas s svojimi 

čudovitimi cvetovi razveseli magnolija. 

Medtem  pridno poganja naša trta. Ko rožice odcvetijo, nam trta ponudi grozdje. Skrbne roke 

pripravijo trgatev, nas pogostijo in ponudijo tudi mošt pa še druge dobrote. 

Temu bi lahko rekli "piknik". 

Za vse to se lepo zahvaljujemo  našim skrbnikom. 

Hvala. 

 

Fani Deisinger 
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Različnost plemeniti in osrečuje 

 

V razmišljanjih o človeških in družbenih zagatah naše dobe se vse bolj pogosto omenja 

pomembnost življenja s kulturo,  predvsem  različnost  in vsestranskost umetniškega 

ustvarjanja. 

Umetnik, ki je že po svoji naravi občutljiv za dogajanja v okolju, išče in odkriva osebno resnico. 

Pregrada na tej poti raziskovanja so privzgojeni predsodki. Brez premisleka prevzeta, večini 

ustrezna in všečna mnenja prepogosto prekrijejo resnico. 

Gledanje, poslušanje, branje umetniškega dela je vedno izlet v neznano. Umetnik raziskuje, 

odkriva sebe in svoje okolje ter  spoznanja posreduje gledalcu, poslušalcu, bralcu. Ta  

ponujeno iz svojega zornega kota domisli. 

Domišljeno pa odraža prejemnikove osebne izkušnje in njegov nazor. Vsako umetniško delo 

se tolmači na toliko načinov, kolikor je gledalcev, bralcev, poslušalcev. 

Idejni in formalni koncepti umetnikov se razlikujejo. Različni so tudi odzivi.  Raznolikost 

doživetij je najpomembnejša, saj vsaka zaznava oplemeniti izkustveni svet posameznika ter 

naredi življenje bogatejše in strpnejše. 

Mirjana Borčić 
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Pomlad 

In spet ozelenel bo gaj. 

Travniki bodo zacveteli, 

v grmovju ptički nam zapeli, 

otroci pa se bodo razveselili. 

»Pomlad je tu,« nam razodeli. 

Drevje se bo prebudilo, 

v vetru oživilo. 

Sonce pa nas bo ogrelo, 

starko zimo odvzelo. 

Za leto dni se vse bo poslovilo 

in spet čakali bomo lepi maj, 

da nam radosti prinese nazaj. 

Če bo še sreča mila, 

se nam bo vsaka želja izpolnila, 

da bi nam še zdravja  dodelila. 

Vse se vrača, vse se plača, 

naj se nam veselje vrača. 

Saj radost bo res velika, 

če bo sreča taka, kot jo je ta pesem omenila. 

                                                                               Fani 

 

 

¸ 
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15. Koroški večer (12. aprila 2017) 

…. v Cankarjevem domu, v Linhartovi dvorani, je bil pravo doživetje. Slovesno odprtje je dalo 

programu večjo vrednost. Že pred tem (24. marca) smo imeli v DSO Kolezija prireditev, kjer je 

nastopila  igralka in šansonjerka Jerico Mrzel, ki ima Koroško v srcu. 

Rojena je bila v Turški vasi pri Slovenj Gradcu. Jani Golob je uglasbil poezijo Franceta 

Prešerna, Kosovelovo poezijo Adamič, sama je uglasbila pesmi Karla Destovnika Kajuha. Zna 

okoli 300 ljudskih pesmi. Leta 1964 je po osnovni šoli in gimnaziji na Ravnah postala 

študentka igralske akademije. S pesmimi nas je popeljala v razmišljanje o vzrokih nastanka 

posamezne pesmi  in o okoliščinah, ki so  botrovale nastanku pesmi. S tem je oplemenitila 

nastop in na koncu obljubila, da še pride med nas. Manjkal ni niti naš Ježek ter  B. Brecht s 

predelano pesmijo miru – Samo milijon nas je. 

Podoživeli smo Župančičeve verze: 

»Domovina je ena, 

nam vsem dodeljena in  

eno življenje in ena smrt.« 

Program v Linhartovi dvorani je bil popoln , saj je nastopil tudi Kvintet bratov Smrtnik in 

Slovenski oktet z umetniškim vodjem Jožetom Vidicem.  Na koncu se je predstavil še Mešani 

pevski zbor Danica iz Šent Primoža, ki ga vodi zborovodja Stanko Polzer. V program so 

vključili tudi Kernjakove pesmi Katrca, Regina,  zaključili pa so  s himno Rož, Podjuna, Zila.  

Pavla Plavc 
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Prostovoljno delo v domu za starejše občane 

Na Kolezijo se rada vračam in poklepetam s stanovalci. Bila sem zelo vesela, da sem dobila 

priložnost in sem na Koleziji opravila pripravništvo za svoj poklic socialne delavke. V enem 

letu sem se zelo veliko naučila in spoznala, da me delo s starejšimi zelo veseli in mi je blizu. V 

času študija sem že opravljala prakso in prostovoljno delo na različnih področjih dela s 

starejšimi, tako da mi to delo ni bilo tuje. Trenutno obiskujem dve stanovalki, vsako posebej, ki 

sta tudi sami izrazili željo po druženju z mano. V teh bolj hladnih in zimskih dneh čas s 

stanovalkama večinoma preživim v njunih sobah ali v domski kavarni. Pogovarjamo se o 

različnih temah in jima krajšam čas s prebiranjem revij ali knjig. Ko bo vreme bolj toplo, pa 

bomo odšle na sprehod ali do mesta. Velikokrat se nasmejimo, včasih pa pogovor nanese tudi 

na bolj žalostne teme. Takrat skušam gospe potolažiti ali pa jima preprosto le prisluhnem. V 

tem času, ko je tempo življenja (pre)hiter, se mi zdi pomembno ravno to, da si prisluhnemo in 

vzamemo čas za druge. Menim, da je prostovoljno delo pomembno tudi zato, ker z njim 

pridobiva tudi prostovoljec. Sama od starejših ljudi dobivam veliko znanja, predvsem pa 

zavedanja, kaj je v življenju res pomembno in kaj je tisto, kar zares šteje. Starejši ljudje znajo 

to povedati zelo dobro in preprosto. Pri delu s starejšimi ljudmi spoznavam modrost in znanje, 

ki ga v današnjem času prepogosto prezremo in se nekaterim ne zdi več pomembno. 

Verjamem, da lahko starejši ljudje mlajše generacije veliko naučijo in obratno, če jim le damo 

priložnost. Sama bi si želela, da bi mladi dobili več veselja do dela s starejšimi, in da bi v 

prostovoljnem delu videli tudi priložnost za nove izkušnje, znanja in modrosti, ki nam jih lahko 

dajo starejši ljudje.  

Lidija Avbelj, prostovoljka 
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Tih večer 

Tiho je čustvo, ki v srcu drhti, 

tiha je nežna misel, 

tiha je sanja in tihe oči, 

tiha so usta, vse molči. 

 

Tiha je soba in tih je večer, 

tih sem, ker sem brez tebe, 

tih stopim k oknu in tiho nemir 

v prsih molčečih grebe. 

 

Tiha je soba in tih je večer, 

tih sem in tiho čakam, 

vse je tišina, samota in mir 

s teboj sem minuto vsako. 

Vital Klabus 
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Športne igre Socialnih zavodov 

V petek, 2. 6. 2017smo se zaposleni udeležili 26. letnih športnih iger Socialnih zavodov 

Slovenije v Strunjanu. Športne igre socialnih zavodov ob tekmovalnem druženju 

predstavljajo predvsem možnost za sprostitev in zabavo. Zaposleni v domovih za 

starejše si to po izjemno napornem in odgovornem delu vsekakor zaslužimo.  

Športno aktivni zaposleni iz obeh enot 

(Bokalce in Kolezija), ki smo željni 

tekmovanja in lačni zmag, smo se (tako 

kot vsako leto) tudi letos pomerili v 

naslednjih disciplinah: 

Kros–ženske in moške skupine 

Starostne kategorije: 

a) do 1988 

b) od 1987 do 1978 

c) od 1977 do 1968 

d) od 1967 

Tekmovanje v krosu je potekalo na 

tekaški poti po pretežno ravnem terenu. 

Dolžina proge je bila približno 1200 m. 

Oviratlon–mešane skupine.  

Ekipo je sestavljalo pet članov + ena 

rezerva. Ekipa je bila lahko ženska ali 

mešana. V primeru mešane skupine sta 

morala bit iv posamezni ekipi vsaj dva 

predstavnika nasprotnega spola. 

a) tek na 400 metrov, 

b) poligon z ovirami, 

c) tek do cilja. 

 

 

 

 

 

 

Odbojka na travi–mešana skupina 

(šest tekmovalcev + dve rezervi).  

Lokostrelstvo–ženske in moške 

skupine. Za tekmovanje je štelo pet 

strelov. Vsak tekmovalec je imel na 

voljo dva poskusna strela
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V močni konkurenci domov iz cele Slovenije smo v posameznih disciplinah in 

starostnih kategorijah tako kot vedno osvojili kup odličij. V skupnem seštevku vseh 

disciplin pa smo ponovno zmagali in osvojili skupno 1. mesto ter tako ubranili 

naslov prvaka. Še več –ker smo zmagali že tretje leto zapored, smo prehodni pokal 

prejeli v trajno last! 

Po končanem tekmovanju je bil organiziran družabni večer z razglasitvijo rezultatov, 

večerjo in plesom. Podjetje ADS-Efekt d.o.o., ki je dogodek organiziralo, je tako svoje 

delo opravilo več kot uspešno.  

Vsem tako ali drugače udeleženim iskrene čestitke in hvala za sodelovanje. Hvala 

vsem zaposlenim, ki ste tekmovali in prispevali točke za skupno zmago. Hvala vsem 

navijačem, ki ste nas pri tem vzpodbujali in nam vlivali moč. Hvala vsem zaposlenim, 

ki ste na ta dan delali v Domu in nam tako omogočili sodelovanje na športnih igrah. 

Prejeti pokal je last vseh nas in je plod povezanosti kolektiva, naše borbenosti ter tudi 

učinkov programa promocije zdravja na delovnem mestu. Bravo, ekipa! 

 

MI SMO NAJBOLJŠI, 

MI SMO 

DSO VIČ, 

DOBRI KOT HUDIČ! 
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Vse zaposlene vabimo, da v prihodnjih letih prav tako sodelujete na športnih igrah. 

Gremo na nove zmage! Vesel športni pozdrav vsem!  

Matej Peteh,  

univ. dipl. socialni delavec 

 

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je 1. 6. 2017 s 

slavnostno akademijo obeležila 30 let programa Skupine starih ljudi za 

samopomoč. V ta program so vključene tudi štiri domske pogovorne 

skupine. Skupine Mavrica, Sončnice in Bor delujejo v enoti Bokalce, v 

enoti Kolezija pa deluje skupina Vrtnica.  

Tako kot se vse članice in člani skupin radi srečujemo na naših tedenskih pogovorih, 

smo se tri voditeljice – Jožica, Gordana, Branka in voditelj Miki ter dve članici – 

stanovalki Doma Kolezija, radi udeležili slavnostne prireditve. Ta je potekala v 

dvorani Golovec v Celju. Udeležencev iz cele Slovenije je bilo 1200.   

Najprej nas je nagovorila predsednica Zveze društev za socialno gerontologijo 

Slovenije ga. Zorica Škorc. Poudarila je, da je program Skupine starih ljudi za 

samopomoč glede na demografske pokazatelje in gospodarsko situacijo vedno bolj 

aktualen in da skupine kot socialna inovacija v slovenskem prostoru pomenijo 

povezovanje generacij, izmenjavo izkušenj, zmanjševanje osamljenosti in pripravo na 

starost. Sledil je pozdravni nagovor častnega pokrovitelja, predsednika Republike 

Slovenije g. Boruta Pahorja. Vsem zbranim je ob jubileju čestital in nam izrekel 

zahvalo, ker uspešno prispevamo k bolj kakovostnemu življenju nas vseh.  

Kulturni program se je začel z glasbeno-plesnim nastopom, ki se je imenoval Škatlice 

z gumbi. Z njim so izjemne mlade pevke zbora Junior Carmina Slovenica  

prikazale bogastvo izkušenj in zgodb, ki jih starejše generacije prenašajo na mlade. V 

spominu nam bo ostala tudi srčna zdravnica dr. Sanela Banović z 

gastroenterološkega oddelka UKC Ljubljana, ki je poudarila izjemen pomen 

osebnega stika komunikacije. In ta za-gotovo izboljša kakovost življenja v vseh 

obdobjih. Slovesnost se je končala z na-stopom vokalne skupine Sonus.  

Po končni prireditvi nas je v Šentjurju čakalo okusno kosilo, imeli pa smo tudi še 

dovolj časa, da smo si v tem kraju ogledali še Muzej Južne železnice.  
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Na koncu lahko zapišem le še to, da smo uživali v druženju z vsemi temi čudo-vitimi 

ljudmi in da smo se imeli lepo.  

Branka Drobnič,  

socialna delavka 

 

 

Odprtje razstave pastelnih slik slikarja Henrika Krnca v 

DSO Kolezija 

»V razstavišču doma na Koleziji v Ljubljani smo bili 23.6.2017 priča odprtju poetične 

razstave pastelnih slik slikarja KUD-a Kliničnega centra in Medicinske fakultete (dalje 

KUD) Henrika Krnca. Razstavo je postavil ob žlahtnem življenjskem jubileju in se 

zbranim srčno zahvalil za slovesnost. Bilo je ganljivo lepo, ob toplih besedah 

direktorja doma Vilija, lepih slovenskih pesmi njihovega zbora, vseh pripravah 

nepogrešljive Rozi in Mikija, pa tudi slastnemu šarklju domačih kuharic. O slikarju sta 

z velikim občudovanjem njegovega dela spregovorila akademski slikar Janez Kovačič 

in profesorica Zvonka Zupanič Slavec. Prvi je poudaril, da je Henrik izjemen mojster 

pastela, tankočuten, potrpežljiv, vztrajen, zvest samemu sebi in vedno znova 

prepoznaven. Pa tudi da je dobrotnik, saj je razstavo dal na voljo domu, da jo obesi v 

svojih skupnih prostorih.  

Jubilanta, častnega člana KUD-a, ki je eden stebrov slikarjev KUD-ove Likovne 

skupine Leona Koporca, je kot dolgoletna sodelavka predstavila prof. dr. Zvonka 
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Zupanič Slavec. Poudarila je, da je človek visokih etičnih načel in vrednot, človek 

dekaloga, dostojanstven intelektualec, ki si je v življenju izoblikoval modrosti, po 

katerih tudi živi. Na vsakem koraku zna pokazati hvaležnost, iz saudske kolonije 

prinese sliko, ki v razstavišču UKCL zaživi kot zahvalno pismo njegovi zdravnici! Kdo 

pa se še spomni česa takega? Povsod naokrog po razstavišču so njegovi imenitni 

kaligrafski zapisi. Zvest je tudi svojemu spominu, motivom, ki so postaje njegovega 

življenja: hiška ob domači železniški progi v Zalogu, cerkvice, ki so se mu vrasle v 

srce in postale del njega samega, pa šopki domačih rož na čipkastem prtu, ki jih 

spremlja napis: »Raje en nasmeh živemu kot tisoč rož mrtvemu.« Kako lepa filozofija 

spodbujanja življenja na vsakem koraku! Henrikova drevesa so vedno 

monumentalna, čvrsti stoletni hrasti in dobi, arbor vitae, življenje, ki ostane tudi 

potem, ko nas že dolgo ni več,… Henrik ima v sebi izjemno povezovalno moč, 

notranji red, ki ga prenaša na okolico, dejavnost, zanesljivost, zvestoba, strpnost in 

človekoljubnost. O njem je Slavčeva še zapisala: »Vsaka ustanova ima svoje 

protagoniste, člane brez katerih ne bi bila to, kar je. Četudi se Henrik Krnec ne 

postavlja v prvo vrsto, je pri Likovni skupini KUD-a KC in MF med tistimi, ki so najbolj 

delavni, ki svojo vizijo dela in vestnostjo v skupino vnašajo nalezljivo dober zgled. V 

dvajsetih letih sodelovanja z njim sem dodobra spoznala njegovo notranjo trdnost, 

čvrsto začrtano pot, po kateri hodi, zvestobo ljudem, ki si jih je izbral, in pripadnost 

skupini, v kateri deluje. S svojim prizadevnim delom in redoljubnostjo je med slikarje 

KUD-a vnesel navidezno samodejnost dogajanja, kljub obilici dela in zelo pogostim 

razstavam. Pomisli na vsak detajl, začuti potrebe vsakega razstavljalca in vsakomur 

poskuša tiho ustreči. Je kot nevidni angel, povsod prisoten, ki postori vse do zadnje 

potankosti. Blagoslov je imeti takega človeka, saj z milostjo svojega duha gladi 

špranje in prinaša srčno in dostojanstveno razpoloženje v svojo sredino.« 

Henrik je eden izmed sedmih otrok železničarske družine iz Zaloga pri Ljubljani. Oče 

je bil umetniško nadarjen in njegovo nadarjenost so podedovali tudi otroci. 

Ljubiteljsko slikajo Henrikova sestra in dva brata, občasno celo skupaj razstavljajo, 

najpogosteje v razstavišču knjižnice v Zalogu. Henrikova likovna pot se je začela leta 

1952, ko je vstopil v slikarsko šolo samouka Janeza Kališnika pri železničarskem 

KUD-u Tineta Rožanca v Ljubljani. Pri njem se je naučil odličnega portretiranja. Po 

petletnem uku je Henrik moral ostati zvest delu gradbenega tehnika, sprva pri 

slovenskih železnicah, od leta 1972 pa pri Medico engineeringu Kliničnega centra v 
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Ljubljani, kjer se je hitro izkazal s svojo natančnostjo in zanesljivostjo ter postal 

kalkulant pri arhitektu Vladimirju Sekavčniku. Tako se je tudi srečal s slikarji, ki so že 

pred letom 1979, ko je bil ustanovljen KUD, začeli v UKCL slikati pod mentorstvom 

odličnega akad. slikarja Leona Koporca, ki je slikarje vodil vse do svoje smrti leta 

2003.  

Henrik je kmalu spoznal, da mu slikarstvo predstavlja veliko ljubezen, zato se mu 

posveča vse življenje. Njegova natančnost in vztrajnost sta ga pripeljali do slikanja s 

pastelom, kar terja veliko znanja, izkušenj in predanosti, da slikarja vodi do 

vrhunskega dela. Odločil se je za realistični izraz in ni nikoli v življenju narisal nobene 

abstraktne slike.  

Henrik se je skozi življenje izoblikoval v tankočutnega portretista. Knjigo o 

predsednikih Slovenskega zdravniškega društva in prvih učiteljih popolne Medicinske 

fakultete v Ljubljani dr. Zvonke Zupanič Slavec je opremil z okoli 70 portreti a narisal 

jih je še veliko več. Pri tem se je po besedah akad. slikarja prof. Darka Slavca avtor 

»kaže kot odličen risar, ki obvlada tehniko in izraznost mehkega grafitnega svinčnika, 

kakor tudi temeljne likovne parametre, s pomočjo katerih obogati živi psihološki izraz 

upodobljenih«. Slikarju Henriku Krncu se ob tej priložnosti iskreno zahvalimo za 

njegovo mogočno zbirko portretov prvih učiteljev popolne Medicinske fakultete v 

Ljubljani, ki v fakultetni avli pozdravi vsakega mimoidočega in mu da vedeti, da 

znanje slovenskega zdravništva temelji na njihovem klenem delu.  

Ob 85. življenjskem jubileju Henriku Krncu iskreno čestitamo in želimo še veliko 

zdravja, osebnega zadovoljstva in ustvarjalnega navdiha.«  

Citirano po: Katarina Majer, Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in 

Medicinske fakultete dr. Lojz Krajgher. 12.1.18 

VIR: K Majer (2017). Gledal je s srcem in ustvaril neminljivo lepoto. Revija ISIS. 

Glasilo zdravniške zbornice Slovenije. Številka 8-9, str. 79-80. 
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Skupina Macesen 

Skupina Macesen je bila organizirana meseca oktobra lanskega leta. Večina članov 

biva v DSO Kolezija. Namen skupine  je druženje in pogovor. 

Decembra smo obiskali predpraznično staro mestno jedro. Uživali smo v vožnji s 

KAVALIRJEM  ter se  prepustili prazničnem blišču stare Ljubljane. 

Vsem članom skupine Macesen se s sovoditeljico iskreno zahvaljujeva, ker svoje 

življenjske izkušnje in svoj čas delite z nami. 

Polona Zver  

Manica Petelinc 

 

V skupino Macesen sem se vključil kmalu po prihodu v dom. Kolega Henrik me je 

seznanil z dogajanjem v njej. Tedensko se pogovarjamo o dogodku, ki ga vnaprej 

določimo. Pogovori so zelo zanimivi. V iztekajočem letu 2017 smo se pogovarjali o 

tem, kako smo v mladosti praznovali Miklavža in božič. 

Čeprav prihajamo iz različnih koncev naše dežele, so cilji praznovanja bili isti, oblike 

pa različne.  

Razgovor nam veliko pomeni. 

V spominu se vračamo v naše mlade dni, ko smo bili v revščini veliko srečnejši, kot 

smo danes, ko nam je marsikaj na voljo. 

Hvala obema voditeljicama, ki vzorno vodita skupino. 

Janko Živkovič 
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Vtisi z dogodka v gostilni Jezeršek 

Na povabilo Zavarovalnice Sava  se je skupina stanovalcev udeležila dogodka v 

gostišču Jezeršek na Zg. Brniku. Tja in nazaj smo se peljali z avtobusom, ki ga je za 

nas priskrbela Zavarovalnica Sava. Od samega začetka našega prihoda pred 

gostiščem, kjer  nas je sprejela skupina zaposlenih na zavarovalnici,  pa vse do 

konca, ko smo kraj dogodka zapustili, so skrbeli za to, da je bil čas zapolnjen z 

nepozabnimi doživljaji (peka piškotov, poslušanje glasbe, pogostitev ...). Nekaj 

utrinkov s tega dogodka vam predstavljamo v nadaljevanju tega članka. 

 

 Prima je bilo. Vse je bilo lepo. (ga. Kupljenik) 

 Odlično. Zelo lepo je bilo, dobra organizacija, še kdaj bi šel na tak izlet! (g. Rus) 

 Odlično, vse je bilo odlično. Lepo, da so bili otroci zraven. Vsi so bili prijazni, 

spremstvo tudi, čudovit sprejem. (Matko) 

 Dobra organizacija, dobro spremstvo, vsi so bili prijazni, zelo so nam pomagali.  

(ga. Jurič) 

 Sam prihod me je navdušil. Po dolgem času sem dala na sebe predpasnik. Okrog 

mene so bili otroci, tako kot sem jih jaz nekoč učila. Dajali so mi napotke,  me 

vzpodbujali, če nisem bila spretna. Z njimi sem se malo pogovarjala. (ga. Giehler)                                                                           

 Vam povem, bilo je nepozabno, enkratno, neponovljivo, kaj takega še nisem 

doživela. (ga. Prašnikar) 

 Nepozabno doživetje, vzdušje neponovljivo, enkratno domače smo se počutili. 

Sprejem je bil enkraten, na žalost je zelo hitro minilo. (ga. Accetto)           

 Na splošno je bilo enkratno, zame je bil tak dogodek prvič in verjetno zadnjič, pa 

še dogajalo se je v kraju, kjer sem prej živel. (g. Feliks Žebovec) 

            

 

Bilo je zelo prijetno, doživeli smo 

prisrčen sprejem, skratka nepozabno.  

Spomin na ta dogodek  nas bo  

spremljal v času praznikov in še naprej. 

                                               Zapisala 

dipl. del. terapevtka Roza Micevska 
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Obisk Picassove razstave v New Yorku  maja 2007 

 

 

Spomladi 2007 je bila  v muzeju MOMA 

(Museum of Modern Art) v New Yorku 

Picassova razstava, posvečena 100-

letnici nastanka  Picassove slike 

Gospodične iz Avignona 

(DEMOSEILLES D'AVIGNON).  

 

 

Ker imam to velemesto rad od prvega obiska leta 1971, sem povabil soprogo, ki se 

že dlje časa ljubiteljsko ukvarja s slikarstvom, na obisk te imenitne jubilejne razstave 

in krajši ogled  8,5 mio velikega mesta, ki je novodobna  svetovna prestolnica 

umetnosti in finančnih trgov. 

Za potovanje sva s sinom Rokom našla cenovno najbolj ugodne pogoje z družbo 

Emirates in poletom v ZDA iz Hamburga.  Potovanje sva začela na  Dunaju,  kamor 

sva se pripeljala z avtom in ga  tam pred poletom v Hamburg pustila v garažni hiši ob 

letališču. V Hamburg sva letela z Berlin Air in kmalu po pristanku sva se vkrcala na 

dvomotorno širokotrupno  letalo Boeing 777,  ki naju je  v dobrih 6 urah pripeljalo na 

letališče JFK v New Yorku. Med mirnim poletom sva lahko poslušala glasbo iz zelo 

bogate zbirke plošč ter uživala ob odlični hrani in pijači, ki so nama jo postregli za 

kosilo in malico  ter  opazovala zaledenela prostranstva Kanade, kjer se je na morju 

led začenjal topiti. Med poletom smo z zanimanjem opazovali ogromni otok 

Groenland.  

Po pristanku letala sva opravila carinski in mejni pregled z odvzemom prstnih odtisov 

in s fotografiranjem, zaradi varnosti je bil pregled daljši kot običajno. Po ureditvi 

formalnosti sva se  s taksijem odpeljala do hotela v bližini brooklynskega mostu, kjer 

sva trikrat  prenočila. Tam je bilo najino izhodišče za oglede velemesta in razstave 

Picassa. 

V velemestu je glavno prevozno sredstvo podzemna železnica (metro), ki sva ga tudi 

večkrat uporabila, saj te najhitreje prepelje z enega na drugi konec velemesta. 

Dnevno metro prepelje med 2 in 3 mio ljudi in je v uporabi od začetka 20. stoletja. 
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Mesto je turistično zelo zanimivo, kar nam pove številka turistov v letu 2016 - 61 mio. 

To pomeni, da je mesto postalo bolj varno, saj je v preteklosti slovelo po številnih 

zločinih. Vendar sta župana Guliani in Cuomo s preprostim ukrepom zmanjšala 

število zločinov. Ta ukrep je bil ta, da sta povečala število policajev na avenijah  in 

ulicah velemesta. 

Najin hotel je bil blizu znamenitega brooklynskega mostu, ki povezuje Manhattan in 

Brooklyn. V mesto sva se večkrat odpravila peš preko tega mostu.  Sprehod  

omogoča čudovite razglede na Manhattan in Vzhodno reko (East River), ki teče pod 

mostom. Spodnja etaža mostu je namenjena avtomobilom, zgornja pa je v bistvu 

namenjena pešcem in kolesarjem. Z normalno hojo se da most prečkati v 30 

minutah. 

 

 

Most je projektiral nemški 

izseljenec John Roebling, 

dolg pa je 1825,4 m. Graditi 

so ga začeli leta 1869, 

dokončan pa je bil  leta 1883. 

 

 

 

 

Po prečkanju sva se znašla na spodnjem Manhattnu. Tam sva poiskalo postajo 

podzemne železnice, kjer sva se usedla na podzemno  proti severu mesta oziroma 

proti  Centralnemu parku. Muzej MOMA je lociran na 53. cesti blizu 5. avenije. Muzej 

ima čudovito zbirko moderne umetnosti, slikarstva,  kiparstva in fotografije od začetka 

20. stoletja dalje. Picasso je svojo znamenito sliko Guernica zaupal v hrambo muzeju 

MOMA, kjer je bila shranjena, dokler je bil v Španiji na oblasti Franco. Po njegovi 

smrti so jo prepeljali v Madrid, kjer je zdaj na ogled v  Museo Reiina Sophia. 

Ogled slike in razstave nama je vzel kakšno uro. Uživala sva pri ogledovanju 

mojstrovin impresionistov in drugih modernih slikarjev in kiparjev, ena izmed dobrih 

stvari muzeja je tudi čudovit muzejski vrt, kjer si človek lahko umiri dušo in se pripravi 

za druge oglede velemesta. Blizu muzeja je drugi biser velemesta - Guggenheimov 
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muzej modernih umetnosti, ki je zgradba v obliki polža, ki jo je projektiral znameniti 

ameriški arhitekt Frank Lloyd Wright. Z dvigalom se dvigneš do vrha  nadstropja in se 

potem spuščaš ob ogledovanju umetnin po notranjih elipsah polža(*glej slika3). 

Poleg mesta in muzejev sva z ženo obiskala zabavišče in kopališče  na Coney 

Islandu na obali Atlantika na vzhodu Brooklyna. Poleti je tam kopališče, kjer se kopa 

več 100.000 kopalcev hkrati. Kopanje za neizkušene plavalce  je nevarno  zaradi 

močnih tokov, ki lahko potegnejo plavalca stran od obale. Med kopanjem na tem 

kopališču poleti 1971 sem slišal veliko opozorilnih žvižgov reševalcev iz vode, ki so 

opozarjali neprevidne plavalce ali pa jih tudi pregnali na kopno, če niso upoštevali 

žvižgov.  

Med obiskom velemesta sva se prehranjevala v odličnih restavracijah v kitajskem 

delu mesta (China Town) na spodnjem koncu Manhattana. Blizu imajo svoj predel 

mesta tudi Italijani (Little Italy), kjer so snemali nekatere prizore iz znamenitega filma 

Boter. V mestu imajo svoj predel tudi špansko govoreči priseljenci. To je del Harlema 

(Španski Harlem), kjer so čudoviti lokali,  kjer igrajo latino glasbo in plešejo latino 

plese. 

Med obiskom sva si ogledala tudi t. i. Ground Zero. To je prostor, kjer sta stala leta 

2001 porušena dvojčka World  Trade centra in kjer so zgradili  novi trgovski center - 

Freedom Tower. 

Ker je bilo vreme med obiskom brez oblačka,  sva se en večer odpravila z dvigalom 

na vrh Empire State Buildinga, kjer sva opazovala pristajanje mnogih letal (kot 

kresničke so bila) na letališča JFK, Newark Liberty, LaGuardia in si ogledovala 

velemesto spodaj. 

Po treh  dneh obiska sva se s podzemno železnico odpeljala na letališče JFK, kjer 

sva ob 19 .uri imela polet proti Hamburgu.  Polet je minil mirno in zjutraj naslednjega 

dne smo pristali na letališču v Hamburgu, od koder naju je čakal še polet proti 

Dunaju.  Vožnja z avtom proti Ljubljani  je trajala 3 ure. Za nama je bilo prijetno 

potovanje, ki sva ga še večkrat podoživljala ob gledanju slik, ki sva jih posnela med 

potjo. 

Fotografiral in napisal  mag. Andrej Pavlič 
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Terapija z našimi prijatelji "psi" 

V naš dom prihajajo šolsko usposobljeni terapevtski psi,  in sicer psička in kužek. 

Seveda imata vsak svojega gospodarja. Onadva  ju tudi usmerjata in vodita. Psičko 

vodi gospod, kužka pa gospa. 

Psa sta velika kot medveda in tudi tako kosmata. Sta bernska  ovčarja. Kuža se 

imenuje Fellov, psička pa Wendy. Pri usmerjanju in terapiji  pomaga naša 

fizioterapevtka, gospa Milena. 

Po prihodu v našo dvorano (kjer nas je običajno 12-16) psa vsakega posebej 

pozdravita in se vsakemu pustita pobožati oz. »počohati« od glave do repa. Okoli 

vratu imata ovratnico, na kateri piše »Tačke pomagačke«. Potem dobita poseben 

plašček z žepki, v katerih so različna navodila in vprašanja, ki jih  mi rešujemo. 

Po končani terapiji  jih  nagradimo s pasjo hrano. To s pasji piškotki, ki jih imata zelo 

rada. 

Pasja prijatelja nas razveselita in nam polepšata dan. 

Vsem sodelujočim prisrčna hvala! 

Fani  
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Upokojenska počasna koračnica 

Danes čudno, nič me ne boli, 

pa življenje lepše se mi zdi. 

Od nekod je pesmica prišla 

jo zapišem, da ne bi ušla. 

 

Slabe misli naj se razbeže, 

dobra volja naj jih vse požre 

Če pa bolečina me zbudi, 

upam, da nič hudega mi ni. 

 

Dobro družbo rad jaz vedno še imam 

Čas hiti, a letom še se ne predam. 

 

Vse lepo, kar še si zaželim, 

vzamem danes, star sem, a živim, 

Ena me še vedno rada ima, 

še ljubezen srečo nama da! 

 

Zrela leta so v jesen prešla, 

še je volja, a telo caplja. 

Kaj pozabim in kaj prismodim, 

vendar komu še kaj razložim. 

 

Dolgo moje steze vodile so le navzgor. 

Več pa vodi jih sedaj navzdol, navzdol. 

 

Upam da ima me še kdo rad. 

Mu to vračam, še imam kaj dat. 

 

Novoletna poslanica (avtor ni znan). 

Irena Debeljak mag. farm.  
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Najina pot 

Letos mineva 61 let,  odkar sva stopila na skupno življenjsko pot. Pred sklenitvijo 

zakonske zveze sva vedela le to, da so najina pričakovanja podobna in cilji skoraj 

enaki. Za dosego ciljev sva vedela, da bo potrebno trdo delati in da bodo potrebna 

tudi številna odrekanja. Začetki so bili zelo skromni. Dobila sva dve sobici brez vodne 

napeljave. Za ogrevanje in kuhanje sva imela »Tobijev« štedilnik. V takih okoliščinah 

se nama je rodila hčerka Jana. Ko se danes ozrem v te čase, vedno ponovno 

ugotavljam, da je bila kljub skromnemu stanovanju najina sreča popolna. 

Pričela sva z načrtovanjem najine življenjske poti. Načrtovani cilji so se nama skoraj v 

celoti uresničili. Tako najina družina danes šteje: dve hčeri, 5 vnukinj, 2 pravnukinji in 

enega pravnuka. Oba sva dozorela in vstopila v tretje življenjsko obdobje. Tudi to 

obdobje je bilo obetavno. Kako lepo je bilo, ko smo se v razširjeni sestavi zbrali v 

domači hiši. Skupaj smo praznovali božične in velikonočne praznike. To so bila 

nepozabna srečanja. 

Žal ima tudi vsaka pravljica svoj konec. Zahrbtno in neopazno se je v ženino telo 

naselila bolezen. Z leti je ta nadlega počasi, a odločno napredovala. Prišel je 

trenutek, ko je Valči morala zapustiti domače ognjišče in se preseliti v Dom starejših 

Kolezija. To so bili najtežji trenutki na najini življenjski poti. Aprila bi bilo štiri leta, kar 

bi žena  bivala  v novem domu. Žal tega datuma žena ni dočakala. 19. novembra 

preteklega leta je zaspala za vedno. Zanimivo je, da sem  15. novembra 2017 tudi 

sam prišel v DOM. Štiri dni za tem je za vedno zaspala. Trdno sem prepričan, da je 

počakala na moj prihod, nakar je mirno zatisnila oči.  

Ob tej priliki se iskreno zahvaljujem 

vsem, ki ste do zadnjega trenutka 

lepo skrbeli za mojo drago ženo 

Valerijo. 

Ostanite še naprej ljubeznivi in 

prijazni do vaših stanovalcev.  

Za vsako prijazno besedo in iskren 

nasmeh vam bodo zelo hvaležni. 

Vsem še enkrat iskrena hvala in 

srečno novo leto 2018. 

                                                                                                                Janko Živkovič 
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Vodja prehrane v enota Kolezija 

Maja lani mi je Malči zaradi odhoda v pokoj prepustila vodenje vaše in naše kuhinje v 

Domu starejših občanov Kolezija. To je bil velik izziv, saj je Malči v vseh teh letih v 

kuhinji pustila velik pečat, ki bo ostal in mora ostati - tako kot vse dobre stvari, ki ne 

smejo iti v pozabo: peka domačih sladic in peciv, kuhanje domače hrane, red in 

higiena ter dobri odnosi v kuhinji.   

K odločitvi, da prevzamem vodenje kuhinje v domu starejših občanov Kolezija me je 

vodila želja po novih izzivih in spoznanjih pa tudi moja takrat še ne eno leto stara 

hčerka - delo v gostinstvu ponuja veliko izzivov, ne pa tudi družini prijaznega 

delovnika. Čeprav me je več kot dvajset let delovne dobe opremilo z bogatimi 

izkušnjami, ima vsaka kuhinja svoje zahteve, specifike in potrebe. Tako vsak začetek 

zahteva veliko mero truda in pripravljenosti na učenje ter spoznavanje novega. Če so 

mi bile moje pretekle izkušnje (Gostilna na gradu, Vivo catering, Restavracija 

Skuhna) pri prevzemu vodenja kuhinje v pomoč, so bili za uspešno delo ključni moje 

sodelavke in sodelavci - tako v kuhinji kot tudi v celotnem domu in upravi - ki so me 

sprejeli medse. Vedno znova pa nam zagon v kuhinji dajete vi, drage stanovalke in 

stanovalci, ko nam na hodniku ali v jedilnici poveste, kako lepo danes diši iz kuhinje 

in kako okusno je bilo včeraj kosilo.   

Spoštovani stanovalci in zunanji uporabniki ter sodelavci, v kuhinji se zavedamo, da 

je pomembno zagotoviti svežo, zdravo, okusno in higiensko neoporečno hrano, saj je 

pravilna in raznolika prehrana pomemben vir zdravja in dobrega počutja, ključna pa 

je tudi pri okrevanju po bolezni. Zato je naša največja skrb, da zelenjavo in sadje, 

kadar je to le mogoče, naročamo na okoliških kmetijah, meso pri zaupanja vrednih 

mesarjih, mleko in ostala živila pa pri preverjenih in priznanih trgovcih. Vsa živila 

skupaj s sodelavci skrbno očistimo, narežemo in po potrebi termično obdelamo. Pri 

tem si prizadevamo, da pripravimo jedi, ki vas kar najbolj spominjajo na domačo 

hrano, sočasno pa je naša skrb, da jedilnik vsakodnevno skrbno sestavimo in po 

potrebi prilagodimo tudi specifičnim potrebam ter različnim dietam, ki jih predpiše 

zdravnik.   

Ob upoštevanju vsega naštetega, čemur se pridružuje še ekonomski dejavnik, je 

včasih težko "izzumiti", skuhati kaj novega, še bolj zdravega. A vendarle ste v 

zadnjem času lahko opazili tudi nove sestavine, ki jih že dolgo ali pa sploh še nikoli ni 

bilo na jedilniku, na primer pirine testenine, pa ajdova kaša, riž s kurkumo... Največ 
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želja in pohval pa tudi kritik nam poveste na mesečnih sestankih, velikokrat pa tudi 

kar na hodniku ali ko se srečamo v jedilnici. Čeprav je včasih resnično težko ustreči 

prav vsem, se trudimo in bomo tudi v prihodnje pri pripravi obrokov poskušali 

upoštevati vaše predloge in komentarje.   

Da bi se vam še bolj približali tudi izven časa obrokov, smo popestrili tudi ponudbo v 

kavarnici. Med ponudbo lahko tako najdete sveže sladice, ledeno kavo, Cedevito, 

pozimi pa tudi kuhano vino in različne čaje. 

Vesel sem da ste me sprejeli medse in mi zaupate. 

 

 Vodja prehrane v enoti Kolezija, Mirko Perko 

 

Vtis o bivanju v DSO  Kolezija 

 

V sklopu klinične prakse sva bila v domu kot študenta delovne terapije prisotna dva 

meseca. Prišla sva ravno v najlepšem delu leta, v prazničnem decembru. Zares lepo 

je bilo videti praznično vzdušje in navdušene obraze stanovalcev, ko sva postavljala 

in krasila smrečice. Če je le šlo in če je bil kateri od stanovalcev pri volji, sva ga 

povabila zraven da nama je pomagal in smo se tako spoznali in malo podružili. Eden 

izmed dogodkov, ki nama je v času najine prisotnosti najbolj ostal v spominu je 

zagotovo božično-novoletna zabava. Skupaj s stanovalci smo imeli praznično 

večerjo, kateri je sledil bogat srečelov, na koncu pa smo se malo poveselili in 

zaplesali ob zvokih harmonike. S tem smo se malo sprostili, še bolje spoznali in 

zbližali. Preko različnih aktivnosti in delavnic pri katerih sva bila prisotna, sva 

navezala stik z veliko uporabniki in se hkrati od njih tudi veliko naučila. Vodila sva 

jutranjo telovadbo, različne kognitivne skupine, skupino z osebami, ki imajo demenco 

in bralno-pogovorno skupino. Prisotna pa sva bila tudi na ustvarjalnih delavnicah in 

glasbeni skupini. Zelo nama je bilo všeč, da so bili stanovalci z nama pripravljeni 

deliti delčke svojih življenjskih poti in izkušenj. Poleg strokovnega znanja, ki sva ga 

osvojila na področju delovne terapije, sva v tem času dobila tudi marsikateri koristen 

nasvet, ki bo zagotovo še kdaj prišel prav.  

 

Študenta delovne terapije Tjaša Šeliga in 

Andrej Smole. 
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Prireditve v letu 2017 

 

JANUAR 

 Nastop dijakov gimnazije Jožeta Plečnika 

 

 

FEBRUAR 

 V prazničnem tednu ob 35. obletnici Doma  je bilo organiziranih več prireditev 

in sicer: 

 Predavanje umetnostne zgodovinarke mag. Olge Paulič na temo »Simbolika 

nageljnov v slikarstvu 
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 Nastop plesne skupine iz Dravelj 

 

 

 Proslava ob 35. obletnici Doma z nastopom domskega pevskega zbora 

stanovalcev in nastop Maje Hribar (violina) in Anje Ručigaj (klavir) 

 

 Pustna zabava skupaj z otroci iz sosednjih vrtcev 
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 Nastop mešanega pevskega zbora »Mlada srca« 

 

MAREC 

 Nastop mešanega pevskega zbora kulturnega društva Jakoba Aljaža Iz 

Medvod 

 

 

 Potopisno predavanje na temo »Galapagos« Predavala gospa Saša Ferlan 

 Nastop mešanega pevskega zbora »Kozarje« 

 Ogled filma posnet v Domu Kolezija »Veselko« in pogovor z režiserjem filma 

g. Augustom Adrianom Braatzom in glavnim igralcem gospodom Ivom Banom  

 

 Nastop folklorne skupine »Pušeljc« 
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 Nastop in pogovor z znano slovensko igralko in glasbenico gospo Jerco Mrzel 

 

 Ustvarjalna delavnica, ki so jo priredili in vodili študenti delovne terapije pod 

vodstvom profesorice gospe Alenke Oven 

 Predavanje o slikarju Ivanu Groharju ob 150. obletnici njegovega rojstva. 

Predavala umetnostna zgodovinarka mag. Olga Paulič 
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APRIL 

 V tednu prostovoljstva je skupina zaposlenih v tovarni zdravil Krka pripravila in 

vodila Miselno delavnico za stanovalce 

 

 Nastopil je kvartet »Barje« 

 

 Ogled filma »Christophoros« in pogovor z avtorjem filma, gospodom Andrejem 

Mlakarjem; 

 Potopisno predavanje na temo »Velika noč v Gvatemali«. Predavala je gospa 

Saša Ferlan; 
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MAJ  

 Nastop ženskega  pevskega zbora Barje 

 

 Delavnica likovnega ustvarjanja skupaj s slikarkami iz skupine »Arti« 

 Nastop pesnice in kantavtorice Ksenije Jus 

 »Stare zgodbe za nove čase« - nastop in pogovor z znanim pesnikom, 

dramatikom in  igralcem Andrejem  Rozmanom Roza« 

 

 Otvoritev slikarske razstave gospe Majde Korbar 
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 Delavnica – »Učenje sočutja, možgani in zdravje«, ki jo je vodil specialist 

zakonske in družinske terapije dr. Janez Sečnik 

 

 Otvoritev »Aktivne poti« in preizkus vaj 

 

 Dopoldanski izlet z ladjico po Ljubljanici 
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 V sodelovanju s centrom za izobraževanje Cene Štupar je bilo organizirano 

predavanje na temo »Glasbeni mozaik Vivaldi« predavala nam je že znana 

predavateljica, profesorica glasbe gospa Marta Žagar Kopitar  

 

 Marjetkin piknik 

 

JUNIJ  

 Potopisno predavanje o Peruju. Predavala gospa Maja Ferlan 

 Obisk dijakov iz Francije in pogovor z udeleženci skupine za francoščine 

 Tombola, ki smo jo priredili skupaj s študentkami 2. letnika delovne terapije ob 

koncu njihovih  kliničnih vaj v našem Domu 
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 Na domskem vrtu smo priredili tradicionalni piknik-kosilo 

 

 Kulturni program ob otvoritvi slikarske razstave stanovalca gospoda Henrika 

Krneca 

 

 Likovna delavnica na kateri so skupaj ustvarjali stanovalci in članice skupine 

»Arti« 
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JULIJ 

 V okvirju mednarodnega projekta Girda s strani inštituta Jožef Štefan je bila 

organizirana dvodnevna učna delavnica »Ugotavljanje najustreznejših 

pristopov za učenje digitalnih veščin starejših oseb«, na kateri so nekateri 

stanovalci preizkusili svoje veščine pri računalniških igrah 

 

AVGUST 

 V času počitnic ni bilo dogodkov, s strani zunanjih izvajalcev 

 

SEPTEMBER 

 Likovna delavnica skupaj s članicam iz skupine »Arti« 
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 Delavnica – oblikovanje iz papirja 

 Otvoritev razstave likovnih del gospe Jeras Zlate in nastop domskega 

pevskega zbora stanovalcev 

 

OKTOBER 

 Dan odprtih vrat. Nastopil je domski pevski zbor. Nastopila je Mateja Bobek 

kot pevka, na klavir jo je spremljala  Mojca Jenič 

 

 Nastop mešanega pevskega zbora »Mlada srca« 

 Pogovor po projekciji dok. filma  Odstiranje pogledov z Mirjano Borčič 
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 Dopoldanski izlet na tržnico 

 

 Kostanjev piknik 

 

NOVEMBER 

 Likovna delavnica skupaj s članicami iz skupine »Arti« 
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 Otvoritev razstave gospe Nuše Martinčič in nastop domskega pevskega zbora 

stanovalcev 

 

 Martinova Tombola  

 

 

 Potopisno predavanje na temo »Himalaja jeseni 2017«. Predaval je alpinist g. 

Viki Grošelj  
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 Nastop mešanega pevskega zbora »Kozarje« 

 

DECEMBER 

 Razstava ročnih del stanovalcev - Miklavžev sejem, ob otvoritvi je nastopil 

domski pevski zbor  

 

 Nastop mešanega pevskega zbora »Trnovo« 
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 Skupina stanovalcev se je udeležila dogodka Delimo božič v gostišču 

Jezeršek v Zg. Brniku, ki ga je organizirala zavarovalnica Sava 

 

 Za Prvi program radija Slovenije je bil posnet program iz umetnostne 

zgodovine, kjer so dali izjave stanovalci, voditeljica, jaz kot delovna terapevtka 

in vodja enote Kolezija 

 

 Novoletna večerja s srečelovom in ansamblom 
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ZAHVALE  V LETU 2017 

 

Spoštovani! 

Ob smrti moje tete Marije Galeti se vam zahvaljujem za izkazano sožalje, predvsem 

pa za vso skrb, ki je je bila teta deležna v dnevih bolezni. 

Jožica Dimnik 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Spoštovana gospa Glivar in celotno osebje DSO Kolezija! 

Najlepše se vam zahvaljujemo za skrb in potrpljenje, ki ga nudite najini mami v 

vašem domu. Še posebno nas veseli prijetno in domače vzdušje, ki ga občutimo v 

vašem domu. 

Naj vam vsem novo leto prinese veliko lepega, novega in zanimivega! 

Naj bodo koraki skozi vsakdan zdravi, 

usta nasmejana in pot posuta z uspehi! 

Srečno 2017! 

Janka in Mateja  (od Isteničeve) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Spoštovana ga. Zorec! 

Sem mali del našega doma. Pravzaprav del doma Kolezija. Lepega doma. Mali del, 

nas vseh tam. Strežnica. Zadovoljna. Zdaj še bolj!!! Zakaj? 

V ponedeljek sem prišla iz nočne službe, oslabela, z vročino. Skoraj nič čudnega, ko 

pa so stanovalci bolni. V sredo, ko bi morala znova v službo, sem poklicala našo 

sestro Dunjo in potožila, da sem bolna. Verjetno veste, da je to  običajno »težek klic«. 

Pa ni bil. Sestra Dunja me je poslala na počitek do ponedeljka. No, v nedeljo ni bilo 

nič bolje. Poklicala sem danes, prosila še za dva dni počitka, sestra Dunja je 

razumela. Pridem v sredo zjutraj. Z več močmi. 

Verjamem v DOM, PRIJAZEN DRUŽINAM. Čeprav je nimam, zdaj verjamem. 

HVALA IN POHVALA GE. DUNJI! ZADOVOLJNI DELAVCI DELAJO DOBRO! 

ŠE ENKRAT HVALA NAŠI SESTRI DUNJI! POHVALA TUDI SESTRI LILI! 

Metka Pezdirc 
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Spoštovani! 

 Ob smrti drage tete  MARIJE AŽMAN  se vam v mojem imenu in v imenu sorodnikov 

zahvaljujemo za vso vašo nesebično pomoč, ki ste jo nudili v vseh letih njenega 

bivanja v vašem domu starejših občanov. Sploh pa vam hvala za vse tisto, kar ste ji 

nudili in pomagali v zadnjem letu, ko je bila praktično privezana na posteljo. 

Hvala vsem: strežnemu osebju, negovalkam  in medicinskem osebju. Posebna 

zahvala gre gospe Lidiji Glivar za pomoč in razumevanje ter da nam je bila vedno in v 

vsakem trenutku pripravljena pomagati. 

S spoštovanjem 

 nečakinja Marjeta Milost 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Spoštovani, 

zahvaljujem se vam za vso skrb in nego, ki ste jo nudili najini dragi mama Mariji 

Korsika v času bivanja pri vas. 

sin Bojan 

…………………………………………………………………………………………………. 

ZAHVALA 

Rada bi se iskreno zahvalila vsem sodelujočim pri oskrbi najine mame Zore Petric v 

času njenega bivanja v vašem domu. 

Prav vsi - od vodje socialne službe do zdravniškega in fizioterapevtskega osebja in 

seveda negovalk ter pomožnega osebja- ste pokazali svojo strokovnost in 

človečnost, kar je še posebej pomembno. 

Mama je bila praktično vedno lepo urejena, čista in ustrezno negovana. To ji je veliko 

pomenilo, saj zanemarjenosti ni nikoli trpela. 

Žal njeno bivanje pri vas ni trajalo prav dolgo, kruta bolezen jo je pokončala. 

Najlepša hvala še posebno domski zdravnici, ki je poleg visoke strokovnosti  

pokazala tudi veliko mero sočutja. 

Delo vseh vas je vredno vsega spoštovanja. Ne dvomiva, da enako ravnate tudi z 

ostalimi varovanci in da boste dobri tudi v prihodnje! 

Sonja Ilešič ter Darko Petric 
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Spoštovana gospa Lidija! 

Rada bi se preko vas zahvalila vsem v domu, ki so pomagali, da je mama tako hitro 

dobila voziček – ležalnik, ki ji bo omogočil, da bo dalj časa ostala v sedečem (ali vsaj 

v pol sedečem) položaju in odložil čas privezanosti ns posteljo in tako mnoge 

dodatne težave, ki v povezavi s tem pridejo. 

Zahvala gre vsekakor gospe fizioterapevtki, s katero se osebno še nisva  imeli čast 

spoznati, ki je voziček odobrila. 

Zahvaljujem se sestri Roberti, ki je, kolikor mi je znano, podala predlog in se za to 

osebno zavzela.  

Zahvaljujem se vsaki posameznici in posamezniku izmed strežniškega osebja, ki je v 

resnični skrbi za mojo mamo pristavil(a) tudi svojo besedo. 

Zahvaljujem se  tudi vsemu drugemu zdravstvenemu in  vsemu  ostalemu osebju 

doma, ki tako ali drugače za mojo mamo vsakodnevno skrbite, pa naj bo že direktno 

ali posredno. 

Želim vam veliko moči in (ja, za to ob vsej dragoceni strokovnosti  zares gre) ljubezni 

pri vašem nadaljnjem delu. 

Darja Jakofčič 

………………………………………………………………………………………………….. 

Spoštovani!  

Ob izgubi moje mame Slave Žilih se vam zahvaljujem za sočustvovanje. 

Iskrena zahvala vsem, ki ste pokazali toliko srčnosti pri dolgoletni negi moje mame, 

obsojeni na posteljo,  in ji lajšali bolečine, da se je mirno poslovila. 

sin Jošt 
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KORENINE      

FEBRUAR 2018, št. 11 

Izdal: Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik,  

enota Kolezija 

Zanj: mag. Melita Zorec, direktorica 

Uredniški odbor: Miki Radosavljević, Rozi Micevska   

Oblikovanje in prelom: Miki Radosavljević in Nina Novak 

Lektorirala: Božena Groboljšek 

Fotografije: domski arhiv 

Natisnil: Mimark d.o.o. 

naklada: 80 izvodov 


