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Jelenin Sweet Butik 

V kavarnici Bokalci od 26.1.2017 dalje ponujamo sveže 

pripravljene sladice, ki jih izdeluje Jelena Vadnjal. Jelena 

Vadnjal že več kot 4 leta kreira in peče sladice po 

naročilu (torte, sladice v kozarcih, muffini, cake popsi…) 

in stavi tako na okus kot na dekoracijo. Vse njene sladice 

so narejene brez bližnjic, praškov, krem iz vrečk in 

ojačevalcev okusov. Da ni samo dobra slaščičarka, pač 

pa tudi kuharica je dokazala v 2. sezoni kuharskega šova 

Masterchef, ko se je uvrstila na 4. mesto in postala 

najboljša slovenska amaterska kuharica. 

Domače Bokalško Pecivo 

V kavarnici Bokalci ponujamo tudi domače pecivo, ki ga 

izdelujejo zaposleni v Dnevnem centru. Pecivo je 

narejeno iz naravnih sestavin po tradicionalnih receptih. 

Računalnik v Kavarnici Bokalci 

V mesecu februarju smo v kavarnici namestili računalnik 

z dostopom do interneta. Računalnik je namenjen 

dnevnemu dostopu do domske spletne strani in 

prebiranju zanimivosti na spletu. 

Kavarnica Bokalci je odprta od 10.00 do 17.30 ure vsak 

dan. Vabljeni.  

Kavarnica Bokalci 

Dogodki Obvestila 

Defibrilator 

V dežurni sobi na 1A je nameščen defibrilator. V primeru 

potrebe po uporabi kontaktirajte oddelčno medicinsko 

sestro. 

Pomlad 

V mesecu marcu smo izvedli spomladansko čistilno 

akcijo ter namestili klopi okoli doma. Svojce in 

stanovalce vabimo k obisku senzornega parka, v 

katerem se je že začela prebujati narava. 

Kulturni praznik smo obeležili s koncertom pevskega zbora 

Litostroj, ga. Darja Avsec pa nam je predstavila svojo knjigo 

Svitanja. Na pustni torek smo se v družbi številnih maškar 

vrteli ob zvokih ansambla Hit. 

1.4.2017 ob 9:30  

Družabno srečanje stanovalcev s člani Leo kluba 

5.4.2017 ob 9:30  

Delavnica za krepitev spomina (v izvedbi prostovoljcev 

Krkinega  tedna humanosti in prostovoljstva) 

6.4.2017 ob 9:30, v prostoru ob dvorani: Izdelovanje butaric 

7.4. 2017 ob 9:30, v Kavarnici Bokalci 

»Dan za spremembe« - učenci OŠ Vič nam bodo pripravili 

krajši kulturni program.  

7.4.2017 ob 13:00, v dvorani Doma 

Tombola - organizirana v sodelovanju s prostovoljci Save RE  

12.4.2017 ob 9:30, v prostoru ob dvorani: Barvanje pirhov  

17.4.2017 ob 9:30, v dvorani Doma 

Sveta maša na velikonočni ponedeljek  

18.4.2017 ob 17:00, v dvorani Doma 

Alzheimer cafe, predava: Maja Jurjevčič, univ. dipl. psih. 

Tema: »Občutja svojcev pri skrbi za osebo z demenco«.  

24.4.2017 ob 16:30, Kulturni program dijakov gimnazije Vič 

25.4. in 25.5. ob 13:00, prostor ob dvorani 

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev (april, maj)  

V drugi polovici aprila nam bodo študenti Zdravstvene 

fakultete v Ljubljani, smer delovna terapija pripravili 

ustvarjalno delavnico in lutkovno predstavo za odrasle. 

Na Lekov Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo  nam bodo 

11.5. prostovoljci podjetja Lek pripravili dopoldanski izlet. 

16.5.2017 ob 16:30, v dvorani Doma  

Koncert ženskega pevskega zbora Medenke. 

V drugi polovici maja bo v organizaciji župnijske Karitas Vič 

organizirano romanje na Brezje. 

Pridržujemo si pravico do spremembe navedenih terminov oz. programa. 

aktualni dogodki in novice 

e-Qalin 

delitev del 

kavarnica Bokalci 

spremenjen urnik 

naročanje pedikure 

novi vodji oddelkov 

prenova depandanse 

naročanje dodatnih storitev 

enota Bokalce 



Naročanje dodatnih storitev 

Svojce obveščamo, da dodatne storitve za stanovalce 

lahko naročijo:  

 v socialni službi (priklop TV, priklop hladilnika, 

telefon, selitev v drugo sobo na lastno željo, 

menjava ključavnice na željo, priklop lastne klime, 

računalnik)  

 in pri vodjih tima DMS (kopanje oziroma tuširanje 

s pomočjo ene osebe, kopanje oziroma tuširanje s 

pomočjo dveh oseb, dodatno porabo plenic, 

nameščanje dodatnih plenic….).  

Dodatne storitve so plačljive v skladu z veljavnim cenikom 

dodatnih storitev, ki je objavljen na spletni strani 

www.dso-vic.si. 

V ZNO smo spremenili urnike dela tako, da bo na 

oddelkih več negovalk v času med 19.30 in 20.30 uro. Na 

ta način bomo omogočili stanovalcem, ki to želijo, 

pripravo na spanje kasneje kot do sedaj. Od 20.3.2017 

dalje imajo tako stanovalci možnost, da se lahko (na 

podlagi izražene želje vodji tima DMS) njihova priprava na 

spanje začne okrog 20. ure. Svojce vljudno naprošamo, 

da sporočijo vodjem tima DMS na posameznih oddelkih 

želje glede kasnejše priprave na spanje. 

Skupina za razvoj, kjer sodelujeta tudi dva predstavnika 

svojcev, je februarja zaključila z obravnavo predlogov za 

izboljšanje kakovosti, ki so jih v obravnavo predlagale 

skupine. V enoti Bokalce je skupina za razvoj izbrala dva 

projekta: 

- Dvig bivalnega standarda v novi hiši in 

- Razvoj in vzpostavitev programa nege po možganski 

kapi 

V enoti Kolezija je skupina za razvoj izbrala dva projekta: 

- Sistematično urejanje okolice in 

- Ureditev poti za aktivne in uvedba aktivnosti za 

stanovalce z okužbami 

Dodatno je skupina za razvoj iz obravnavanih predlogov 

skupin izluščila trinajst novih manjših sprememb v enoti 

Bokalce in devet manjših sprememb v enoti Kolezija. V 

obeh enotah smo že začeli z izvedbo manjših sprememb.  

Prenova depandanse 

Prenavljamo za vas! 

9.3.2017 smo z izbranim izvajalcem DEMA PLUS 

d.o.o. podpisali pogodbo o izvedbi del.  

20.3.2017 so izvajalci pričeli s pripravljalnimi deli 

(postavitev zaščitne ograje, ureditev ustreznih 

priključkov…). V skladu s posredovanim terminskim 

planom izvajalca predvidevamo izselitev stanovalcev 

prve faze 3.5.2017.  

Stanovalci prve in druge faze od 24.3.2017 do 

dokončanja druge faze (predvidoma do 22.12.2017) 

ne bodo mogli dostopati na balkone, v skladu z 

varnostnim načrtom pa bomo omogočili ustrezno 

zračenje sob.  

Deloma bo v času izvajanja prve faze motena tudi 

uporaba obeh jedilnic zaradi napeljave inštalacij in 

izgradnje temeljev za balkone tik ob jedilnici.  

V času izvajanja prve notranje faze bodo imele 

srednje medicinske sestre svoje začasne prostore v 

čajni kuhinji v drugem nadstropju.  

Pedikerka in frizerka bosta v času prve faze (od 

3.5.2017 do sredine septembra 2017) svoje storitve 

po istem urniku kot v depandansi izvajali v prostorih 

dnevnega centra v kleti stare hiše. 

Ker bodo dela zahtevala veliko dnevnega 

usklajevanja, bomo o vseh stvareh stanovalce in 

svojce sproti obveščali preko oglasnih desk, na voljo 

za informacije pa bodo tudi zaposleni v depandansi, 

vodja tima DMS Ivanka Benko, socialna delavka 

Mojca Mikolič, pomočnica direktorice za strokovne 

zadeve mag. Barbara Purkart in direktorica mag. 

Melita Zorec. 

E-Qalin 

Naročanje pedikure 

Storitve medicinske nege stopal in nego diabetičnih stopal 

po medicinskem standardu izvaja zunanja izvajalka ga. 

Milka Golob od 1.3.2017 ob sobotah med 9.00 in 

predvidoma 13.00 uro. Želeno storitev lahko stanovalci in 

svojci naročite direktno pri izvajalki na telefon 041745133, 

oz. na e-naslov: mg.milka@gmail.com.  

Novi vodji oddelkov 

Od 1.4.2017 dalje bo: nova vodja oddelka 3. nadstropje ga. 

Katarina Bohanec, dipl. medicinska sestra, 01 4770 669, 

katarina.bohanec@dso-vic.si, in nova vodja oddelka 1. 

nadstropje ga. Marija Modrijan, 01 4770 665, 

marija.modrijan@dso-vic.si. 

Dosedanji vodji oddelka ga. Stanka Jenko in ga. Jana 

Korinšek bosta opravljali delovne naloge v okviru svojih 

kompetenc ter nadomeščali vodji oddelka v času 

odsotnosti. 

Spremenjen urnik (spanje) 

Delitev del 

S 1.4.2017 smo uvedli tudi delitev del v okviru 

postavljenih kompetenc med delovnima mestoma 

bolničar/negovalec – strežnica. V ta namen smo glede na 

izračunan normativ prerazporedili določene zaposlene 

bodisi glede na njihovo željo oz. delovno dobo v domu. 


