
novičnik 

Investicije in vzdrževalna dela 
V enoti Bokalce smo v mesecu marcu končali s 

preureditvijo terase ob zgornjem vhodu, predvidoma v 

maju in juniju bomo na podlagi izvedenega javnega 

naročila prestavili kanalizacijo in deloma dokončali 

zunanjo ureditev ob novi hiši vključno z dokončanjem 

senzornega parka. Vljudno vabimo vse svojce in 

obiskovalce k uporabi omenjenih zunanjih površin.  

Prihajajoči dogodki 

Ostalo 
Paliativna oskrba 

10.05.2016 bo dr. Matjaž Figelj v okviru projekta 

paliativne oskrbe izvedel predavanje za zdravstvene 

delavce (DMS, SMS, FT, DT) in socialne delavce/ke na 

temo komunikacija v paliativni obravnavi in izvajanje 

družinskih pogovorov. Uvedbo družinskih pogovorov v 

obeh enotah načrtujemo z mesecem majem.  

Zdravstvena dejavnost 

V enoti Bokalce za osnovno zdravstveno dejavnost skrbi 

ZD Ljubljana Vič-Rudnik. V skladu s predpisanimi 

normativi ZD Vič od 1.4.2016 dalje zagotavlja 2 zdravnici, 

in sicer Janjo Demšar, dr. med. spec. družinske medicine 

(01 4770 615) 5 dni v tednu in Barbaro Mazej Poredoš, 

dr. med. (01 4770 614) praviloma 2 dni v tednu. Zdravnici 

sta dosegljivi za informacije svojcem ob ponedeljkih, 

sredah in petkih med 12.00 in 13.00 uro osebno ali po 

telefonu. 

9.5.2016 ob 16:00, v dvorani (1. nad. stare hiše) 

     Predavanje (Alenka Rebula) »Ko se starši postarajo.« 

11.5.2016 in 8.6.2016 med 14:15 in 15:15 

     Bibliobus, pripelje pred recepcijo 

     Bibliobusa v juliju in avgustu ne bo. 

13.5.2016 ob 9:30  

     Sveta maša, vsak drugi petek v mesecu, v dvorani 

16.5.2016 ob 10:00  

     Prireditev »Pesmi o ljubezni in pomladi«, v dvorani 

17.5.2016 ob 16:30 v dvorani 

     Nastop otroške in odrasle folklorne skupine iz Stične, 

18.5.2016 ob 9:30 v prostorih DT (1. nad. stare hiše)        

     Delavnica ustvarjanja z glino,  

     v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 

19.5.2016 dopoldan  

     Romanje na Brezje, v organizaciji Karitas župnije Vič 

25.5.2016 ob 13:00 v prostoru ob dvorani Doma, 

     Praznovanje rojstnih dni stanovalcev, rojenih v maju. 

Kasneje... 

 Nastop »Žoga benda« (konec maja oz. v juniju)  

 Poleti bomo imeli na ploščadi sladoledni piknik. 

Več... 
Vse to in ostala obvestila lahko redno spremljate na naši spletni strani 

www.dso-vic.si. Če želite obvestila prejemati elektronsko, vas prosimo, 

da to in svoj e-naslov sporočite v socialno službo: mojca.mikolic@dso-

vic.si oz. branka.drobnic@dso-vic.si. Na tak način bomo prihranili pri 

času in pri količini porabljenega papirja, vi pa boste tako pravočasno 

prejeli aktualne informacije. 

Pridržujemo si pravico do spremembe navedenih terminov oz. programa. 

Glasilo 
Ste že prebrali aktualno glasilo Pod klobukom? 

Svoj izvod si lahko priskrbite v kavarnici. Cena: 3 eur.  

Glasilo si lahko ogledate tudi v elektronski obliki na naši 

spletni strani: 

www.dso-vic.si/objave/izpostavljene-novice/glasilo-doma 

Obenem vabimo vse svojce, ki si želite soustvarjati nov 

izvod glasila, da se nam pridružite v uredniškem odboru. 

Vaš prispevek je lahko v obliki člankov, oblikovanja, slik, 

fotografij ali pa le predlogov. 

Več info: gordana.mavric@dso-vic.si 

Spoštovani, 

Pred vami je Novičnik, ki je namenjen Vam, svojcem 

stanovalcev DSO Ljubljana Vič-Rudnik. Izhajal bo 

občasno, vseboval  bo aktualne novice, vabila na 

dogodke in ostale informacije, povezane z bivanjem, 

oskrbo ter delom v Domu. 

Obveščanje ter pravočasna in neposredna 

komunikacija med svojci, stanovalci in zaposlenimi 

omogočata pravočasno informiranost, vzdrževanje 

stikov in na ta način večje zadovoljstvo vseh vpletenih 

in boljše izvajanje storitev. Poleg stanovalcev ste 

svojci ključna skupina, s katero pri našem delu 

vstopamo v odnose, zato si z vami želimo aktivnega 

sodelovanja z namenom uresničevanja našega 

poslanstva - stanovalcem omogočiti čim bolj prijazno 

ter zdravo starost in kakovostno preživljanje časa v 

našem Domu. 

Želimo si, da vam bodo podane informacije v oporo 

pri vključevanju v obstoječe aktivnosti in vas obenem 

vabimo, da s svojimi predlogi oz. prispevki skupaj z 

nami soustvarjate nove vsebine. 

mag. Melita Zorec 

direktorica 

http://www.dso-vic.si/objave/izpostavljene-novice/glasilo-doma
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»Ko se starši postarajo; opustiti tradicijo in stopiti 

v nove oblike ljubezni« 

Predava: ga. Alenka Rebula 

Kje: enota Bokalce, dvorana (1. nad. stare hiše) 

Kdaj: 9.5.2016 ob 16:00 

Priznana avtorica in predavateljica Alenka Rebula 

bo predavala na temo »Ko se starši postarajo; 

opustiti tradicijo in stopiti v nove oblike ljubezni« 

Tradicija uči, da so najprej starši dolžni dati vse, 

potem pa so otroci dolžni vračati, kar so dobili. 

Zapovedano nam je izpolnjevanje dolžnosti. A 

možna je drugačna in bolj ljubeča pot…  

Razmišljali bomo o odnosu do onemoglih staršev, v 

katerem bi bilo več ljubezni in manj dolžnosti. 

Pregled preteklih dogodkov Predavanje E-Qalin 

Medgeneracijsko sodelovanje 

Sodelovanje z otroci v projektu Planet Zemlja (13.1.) 

Nastop otrok iz Francoskega vrtca (26.1.) 

Izlet na tržnico (prostovoljski projekt podjetja Lek) (31.3.) 

Vaje za spomin (prostovoljski projekt podjetja Krka) (7.4.) 

Nastop dijakov Gimnazije Vič (12.4.) 

Babičina zgodba o zeliščih - projekt Planet Zemlja (14.4.) 

Recital dijakov—v okviru »tedna knjige« (19.4.) 

Obisk razstave »Ana Frank« (20.4.) 

Delavnice 

Izdelovanje sveč—g. Bogdan Dobnik (2.3.) 

Ptičje krmilnice in valilnice (barvanje) (9.3.) 

Ptičje krmilnice in valilnice (2. del) - izdelovanje (21.3.) 

Izdelovanje butaric (16.3.) 

Izdelovanje velikonočnih pirhov (23.3.) 

Delavnica zavijanja daril—ga. Oblak (6.4.) 

Pevski in plesni nastopi 

Trebušni plesi—nastop plesalk (2.2.) 

MPZ Mlada srca (5.2.) 

Folklorna skupina »Pušlc« (8.3.) 

Vokalna skupina »Plamenke« (17.3.) 

Folklorna skupina »Židan parazol« (22.3.) 

Nastop DU Vrhnika (5.4.) 

MPZ Livada (11.4.) 

Ostalo 

Pustna zabava (9.2.) 

Iranske ženske—predavanje ga. Brede Stele (19.2.) 

Praznovanje 1. leta delovanja Dnevnega centra (3.3.) 

Tombola (1.4.) 

Slike nekaterih dogodkov si lahko ogledate oz. prenesete na 
naši spletni strani www.dso-vic.si/novosti/galerija 

Septembra leta 2014 smo se v DSO Ljubljana Vič – 
Rudnik vključili v model upravljanja kakovosti E- Qalin. 
Gre za celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki je 
naravnan na vse tri ciljne skupine v Domu - na 
stanovalce, svojce in zaposlene. Model E-Qalin upošteva 
obstoječe vire v Domu in veljavne nacionalne okvirne 
pogoje. Naš Dom je z vstopom v ta model upravljanja 
delno postal primerljiv z drugimi domovi, ki so v 
Sloveniji vstopili v E-Qalin. Domovi se med seboj lahko 
primerjamo po stopnji zadovoljstva z našimi storitvami, 
ki jih vsako leto merimo z vprašalnikom o zadovoljstvu. 
Svojci ga prejmete v začetku septembra skupaj z 
ovojnico, ki ima plačano poštnino. V lanskem letu je v 
enoti Kolezija vprašalnik rešilo 63 svojcev, v enoti 
Bokalce pa 125 svojcev. Za vse iskrene odgovore, tudi 
predloge, pripombe in pohvale smo vam zelo hvaležni. 
Analiza vprašalnikov je pokazala, da je splošno 
zadovoljstvo svojcev v obeh enotah dobro, saj vas je 
največ 52-53% zadovoljnih (4), 32% vas je zelo 
zadovoljnih (5), 14%  vas ni niti zadovoljnih niti 
nezadovoljnih (3), 1-2% pa vas je nezadovoljnih (1).  

V obeh enotah ste najvišje ocenili lokacijo doma. Na 
Bokalcah ste najnižje ocenili trditev, da si zaposleni 
vzamejo čas za stanovalce. Na Koleziji pa ste najnižje 
ocenili trditev, da domski zdravnik strokovno opravlja 
svoje delo. Vse ocene smo analizirali in predvsem pri 
kritičnih ocenah že sprejeli ukrepe za izboljšanje 
zadovoljstva. V anketah ste nam na Koleziji podali 29 
predlogov izboljšav, na Bokalcah pa 57, mnoge izmed 
njih smo že upoštevali in jih udejanjili. V letošnjem letu 
smo tako, če omenim samo večje posege, uredili park in 
zgornjo teraso na Bokalcah ter prenovili usmerjevalni 
sistem na Koleziji. Zahvaljujemo se vam za vse vaše 
dosedanje sodelovanje in vas vabimo, da sodelujete še 
naprej tako v domskih aktivnostih, kot pri oceni našega 
dela.  

Barbara Purkart,  
pomočnica direktorice za strokovne zadeve 

barbara.purkart@dso-vic.si  

Praznovanje rojstnih dni 

Vsak mesec praznujemo skupaj s stanovalci, ki 

imajo tekoči mesec rojstni dan. 

Kje: prostor ob dvorani (1. nad. stare hiše) 

Kdaj: vsak zadnji četrtek v mesecu, ob 13:00 

Skupina za samopomoč 

Skupina za samopomoč, ki je namenjena svojcem 

oseb obolelih za demenco, se srečuje enkrat 

mesečno. Preko organiziranega pogovora in 

druženja tako utrjujemo medsebojno pomoč, si 

izmenjujemo koristne informacije in si nudimo 

oporo. Če vas tovrstno sodelovanje zanima, nam 

pišite na: matej.peteh@dso-vic.si 
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