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V mesecu decembru smo prenovili Kavarnico Bokalci. 

Stanovalcem in obiskovalcem je prenovljen prostor na 

voljo za medgeneracijsko druženje, prebiranje dnevnega 

časopisja, v letu 2017 bomo uredili tudi računalniški 

kotiček z dostopom do interneta.  

Popestrili smo tudi ponudbo (hišne sladice oz. pecivo, 

sendviči) ter spremenili odpiralni čas, saj je Kavarnica 

Bokalci odprta od 10.00 do 17.30 ure vsak dan. Vabljeni.  

Kavarnica Bokalci 

Prihajajoči dogodki Pretekli dogodki 

Domsko dogajanje v jeseni je bilo izredno živahno. 

Novembra smo temo dogajanja posvetili Martinovanju. 

V sodelovanju s folklorno skupino Pušlc smo krstili vino, 

11. novembra so se stanovalci na tomboli potegovali za 

Martinovo gos. Stanovalci so se lahko udeležili dveh 

delavnic - fuzije stekla in delavnice adventnih venčkov. 

Konec novembra je v Domu potekalo srečanje MD 

Tromostovje – srečanje skupin starih ljudi za 

samopomoč iz ljubljanske regije.  

December se je pričel z Miklavževem sejmom ter 

koncertom, kjer nas je obiskal prvi dobri mož. Mesec 

smo nadaljevali z okraševanjem doma, postavitvijo 

jaslic, medgeneracijskimi druženji z dijaki Živilske šole iz 

Ljubljane, učenci OŠ Vič ter otroci iz VVZ Brdo.  

Na posameznih oddelkih so potekala prednovoletna 

srečanja stanovalcev, svojcev in zaposlenih. 22. 

decembra smo v domski dvorani nazdravili novemu 

letu. Prijetno vzdušje je popestril srečelov, nekateri 

stanovalci so zaplesali ob zvokih ansambla Smer. Kot 

vsako leto, smo tudi letos na dan pred božičem imeli 

božično sveto mašo. 

10.1.2017 ob 16:30, v dvorani Doma 

Nastop gledališke skupine Impropiflarji 

12.1.2017 ob 10:00, v dvorani Doma 

Nastop mešanega pevskega zbora Kolinčani 

16.1.2017 ob 16.30, v dvorani Doma  

Koncert skupine Drumlce  

 

11.1., 15.2., 15.3., med 14:15 in 15:15 

Bibliobus, pred recepcijo 

13.1., 10.2., 10.3., ob 9:30 

Sveta maša, vsak drugi petek v mesecu, v dvorani Doma 

Če stanovalci in svojci želite obisk patra (obhajanje, 

maziljenje), kontaktirajte Župnijo Vič na tel. 01/244 42 60 

oz. patra Pepija na elektronski naslov  pepi.lebreht@rkc.si  

V primeru potrebe po nujnem obisku patra se svojci 

obrnite na osebje na oddelku. 

26.1., 23.2., 30.3., ob 13:00, 

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev, prostor ob dvorani 

Februarja bomo dogodke posvetili slovenskemu 

kulturnemu prazniku ter pustovanju. Spremljajte obvestila 

na naši spletni strani in plakate v DSO. 

Pridržujemo si pravico do spremembe navedenih terminov oz. programa. 
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Projekt: Tekstilne pripovedi 

Konec januarja bomo v Domu pričeli s projektom Tekstilne 

pripovedi pod vodstvom ga. Lucije Jankovec v sodelovanju 

z g. Robertom Drevom. Stanovalci bodo preko tekstilnih 

tehnik pripovedovali zgodbe svojega življenja in bivanja v 

Domu. Delavnice bodo potekale v duhu 

medgeneracijskega druženja, saj bodo študenti 

oblikovanja tekstilij in oblačil prispevali svoje znanje in čas 

v pomoč stanovalcem pri delu in končni realizaciji izdelkov. 

Projekt se bo zaključil z odprtjem razstave in dogodkom s 

sodelovanjem zunanjih gostov. 
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Cepljenje in razkuževanje 

Parkiranje 

Stanovalcem, obiskovalcem in zaposlenim omogočamo 

parkiranje na namenskih parkiriščih (ob gospodarskem 

poslopju ob predhodnem nakupu daljinskega upravljalca v 

blagajni Doma). 

Parkirišče desno od zapornice je namenjeno t.i. dnevnem 

parkiranju poslovnim partnerjem, zaposlenim v nočni 

izmeni, svojcem s statusom invalida in svojcem na dan 

sprejema oz. svojcem slabo pomičnih oseb (v primeru 

odvoza/dovoza stanovalca).  

Prostor ob krožišču je namenjen krajšim postankom 

(dovoz/odvoz uporabnikov dnevnega centra, dostava). 

Obiskovalce vljudno naprošamo, da spoštujejo režim 

parkiranja zaradi nemotenega zagotavljanja prometne 

varnosti in prostih interventnih poti na območju doma.  

V Domu se družimo ljudje različnih generacij. Stanovalci 

našega Doma tako prihajajo v stik s sostanovalci, 

zaposlenimi in svojci. Temu primerno izvajamo več 

ukrepov, da bi zmanjšali možnost nalezljivih črevesnih 

obolenj in gripe, zato vas prosimo, da si ob prihodu na 

oddelek pogosto razkužite roke. V mesecu decembru smo 

namestili brezkontaktne razkužilnike: nahajajo se ob 

vhodu v novo hišo in ob dvigalih v stari hiši. Vljudno  vas 

tudi prosimo, da v primeru slabega počutja, povišane 

temperature, driske ali kašljanja,  ne obiskujete svojcev.  

Starost običajno spremlja manjša odpornost, zato se 

poveča možnost prehladnih obolenj predvsem pri tistih, ki 

prihajajo v stik z večjim številom ljudi. V hladnejših delih 

leta se poveča  možnost, da pride stanovalec/ka v stik s 

prehlajenim človekom. Običajni prehlad se pri starostniku 

lahko hitro spremeni v resno obliko bolezni, kot je na 

primer gripa ali pljučnica. V Domu bomo v letu 2017 

nadaljevali s cepljenjem proti sezonski gripi in 

pnevmokokni pljučnici. Cepivo in cepljenje proti 

sezonski gripi sta za stanovalce Doma BREZPLAČNA. 

Cepljenje izvajajo vodje timov, zato vas vabimo, da se o 

cepljenju za vašega svojca dogovorite z njimi. Prav tako je 

v Domu možno cepljenje proti pnevmokokni pljučnici. 

Cepljenje je brezplačno, cepivo pa je potrebno plačati. 

Cena je odvisna od vrste cepiva, zato priporočamo posvet 

z domsko zdravnico. 

Zahvaljujemo se vam za vrnjene vprašalnike o 

zadovoljstvu. Svojci stanovalcev na Koleziji ste nam vrnili 

75 vprašalnikov, svojci stanovalcev na Bokalcah pa 111. V 

obeh enotah ste nas ocenili s skupno oceno prav dobro, 

če uporabimo šolske ocene. Na Koleziji ste nam namenili 

skupno oceno 4,23, na Bokalcah pa 4,11. Zahvaljujemo 

se vam za podane predloge, kritike in pohvale, ki jih 

bomo upoštevali pri načrtovanju in izvedbi našega dela. 

Rekonstrukcija in energetska 
sanacija nove hiše 

V Domu se že več kot eno leto ukvarjamo s pripravo 

dokumentacije, ki nam bo omogočila rekonstrukcijo in 

energetsko sanacijo nove hiše (depandanse).  

Dejansko obnovo nove hiše bomo razdelili v štiri faze, in 

sicer bomo stavbo po vertikali razdelili na štiri dele (npr. 

prvo fazo zajemajo vsa nadstropja dela nove hiše levo od 

razdelilne kuhinje do čajne kuhinje za stanovalce). 

Pričetek del načrtujemo v mesecu marcu 2017, konec del 

pa v primeru pridobljenih evropskih sredstev za 

energetsko sanacijo v mesecu maju 2018, sicer pa v 

mesecu maju 2021.  

Načrtujemo, da bomo posamezno fazo izvajali 3-4 mesece. 

Obnova nove hiše bo vsebovala gradbeno obrtniška dela 

(zaprtje balkonov, postavitev novih montažnih balkonov, 

umestitev sanitarij s prhami v vse sobe), izvedbo novih 

strojnih in elektro inštalacij, namestitev sistema požarne 

varnosti in aktivne požarne zaščite, energetsko sanacijo 

objekta (menjava stavbnega pohištva, izolacija fasade in 

podstrešja, izvedba prezračevanja celotne stavbe vključno 

s pralnico).  

Pred pričetkom izvajanja vsake faze bomo sklicali sestanek 

stanovalcev in njihovih svojcev, na katerem bomo podali 

informacije o predvidenem pričetku/končanju del, načrtu 

preselitve stanovalcev ter odgovorili na morebitna 

postavljena vprašanja. Sestanek stanovalcev in svojcev 

pred pričetkom del za prvo fazo načrtujemo v mesecu 

januarju 2017.  

O natančnem datumu sestanka boste stanovalci in svojci 

obveščeni s pisnim vabilom. V času obnove bomo ves čas 

na voljo za pojasnila strokovni delavci in sodelavci ter 

direktorica.  

E-Qalin 

Nov način prehranjevanja 

V mesecu decembru smo uvedli nov način prehranjevanja 

za stanovalce po NGS/GS, s čimer bomo olajšali delo 

zaposlenim na oddelkih ter stanovalcem zagotovili 

enakomeren vnos ustrezne hrane preko celega dneva.  

O novem načinu ste bili svojci seznanjeni in poučeni. Več 

informacij o tem prehranjevanju lahko svojci prejmete pri 

vodih tima na posameznem oddelku v času uradnih ur.  

Javna dela 

Sporočamo, da je bil naš Dom uspešen pri kandidaturi na 

razpis za javna dela za leto 2017.  

Sedanji javni delavci bodo tako nadaljevali z delom v letu 

2017 (2 celo leto, preostali pa do pričetka pomladi, ko jih 

bodo zamenjali novi javni delavci).  


