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Dom ni samo hiša, 

dom smo ljudje. 
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UVODNO RAZMIŠLJANJE 

 

 

»Življenjskih bitk ne dobijo vselej najboljši in najhitrejši, 

slej ko prej zmaga tisti, ki verjame, da lahko.« 

 

 

Leto je zopet naokrog in pred vami je nova številka bokalškega glasila Pod 

klobukom z zanimivimi vsebinami in prispevki naših stanovalcev, njihovih 

svojcev in zaposlenih. Glasilo je vsako leto bogatejše, saj izbor vsebin vseskozi 

izpopolnjujemo ter jim dajemo nove poudarke in osebno noto. S prispevki 

nagovarjamo različne skupine, predvsem pa želimo z vsebinami prikazati, da 

našim uporabnikom zagotavljamo kakovostne storitve v duhu spoštovanja, 

prijaznosti, strokovnosti, srčnosti, etičnosti, dobronamernosti … 

Od izdaje prejšnjega glasila se je v Domu 

zgodilo veliko pomembnih dogodkov. 

28. novembra 2017 smo po treh letih 

trdega dela po uspešno prestani dvodne-

vni presoji prejeli mednarodni certifikat 

kakovosti E-Qalin, ki nam ga je podelilo 

podjetje Bureau Veritas. Prejet certifikat 

kakovosti je dokaz, da nam je zaposle-

nim mar za stanovalce, po drugi strani 

pa pomeni zavezo neprestanega spremi-

njanja in iskanja novih konceptov dela 

ter še nadaljnjega usklajevanja procesov 

dela z namenom še boljšega nudenja 

storitev, predvsem na odnosni ravni. 

13. decembra 2017 nam je podjetje Ekvi-

lib podelilo polni certifikat Družini prija-

zno podjetje. V treh letih smo vpeljali 14 

ukrepov, naše delo pa je revizorski svet 

ocenil kot zelo uspešno in primer dobre 

prakse. S 17 (dodatne tri bomo vpeljali v 

naslednjih dveh letih) ukrepi tako zapo-

slenim omogočamo boljše usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja ter s 

tem pripomoremo k zmanjševanju stre-

sa in napetosti tako na delovnem mestu, 

kot tudi v domačem okolju.  

27. junija 2018 smo slavnostno odprli 

demenci prijazno točko z namenom, da 

prispevamo k ozaveščenosti o tej bolezni 

in k oblikovanju demenci prijaznega 

okolja, ki je za kakovostno življenje oseb 

z demenco in njihovih svojcev nujno 
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potrebno. Pridobili smo tudi certifikat 

LGBT prijazno podjetje, ki ga podeljuje 

Mestna občina Ljubljana. Pred nami je 

prenovljena in energetsko sanirana de-

pandansa, 17-mesečni projekt, ki nas je 

prikrajšal za marsikatero uro spanja in 

nam povzročil dodatne sive lase. Pa 

vendar se je uspešno zaključil zato, ker 

smo sodelovali vsi – stanovalci, svojci in 

zaposleni, ker smo bili vztrajni in smo si 

upali, ker nismo odnehali, saj smo vedeli, 

da delamo prav. Verjamemo, da bodo 

boljši bivalni in delovni pogoji vplivali 

tudi na povečanje zadovoljstva stano-

valcev in zaposlenih. Ankete zadovolj-

stva vseh treh skupin (stanovalcev, svoj-

cev in zaposlenih) nam namreč omogo-

čajo, da kvaliteto svojega dela nenehno 

preverjamo in sprejemamo odločitve za 

uvajanje novih sprememb ter uresniče-

vanje podanih predlogov. Na ta način 

smo uvedli nove oblike obravnave v 

delovni terapiji (Projekt tekstilne pripo-

vedi, povečanje dejavnosti terapije s 

pomočjo psa), oblikovali program obra-

vnave stanovalcev po možganski kapi, na 

jedilnik uvedli nove jedi in v štirih bival-

nih enotah čas jutranje nege prilagodili 

izraženim individualnim željam sta-

novalcev. 

Na področju investicijskega vzdrževanja 

smo poleg pridobitve nepovratnih evro-

pskih sredstev za energetsko sanacijo 

depandanse ter za izvedbo energetske 

sanacije in rekonstrukcije depandanse 

zelo ponosni tudi na spremembo odprte-

ga sistema ogrevanja v zaprtega, na sa-

nacijo obstoječih požarnih loput in na 

vgradnjo tuša v nivoju tlaka v sanitarije 

ob fizioterapiji. 

Navedeni dosežki so rezultat skupnega 

dela vseh zaposlenih in posameznih vo-

dij projektov. Težko je ostati ravnodušen 

ob tako zavzeti in predani ekipi, ki se ne 

ustavi in želi vedno več. Ekipi, ki daje 

predloge, išče rešitve, ekipi, ki se ne 

ustavi in ji nikoli ni nič težko narediti. 

Spoštovane sodelavke in spoštovani 

sodelavci, zaslužite si velik poklon. 

Iskrena hvala za tako konstruktivno 

sodelovanje. 

Veliko pozornosti smo posvečali usposa-

bljanju in izobraževanju zaposlenih tako 

na področju strokovnih, kot drugih vse-

bin. Nadaljevali smo z aktivnostmi v 

okviru promocije zdravja za zaposlene in 
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na ta način vzpodbujali druženje med 

zaposlenimi različnih delovnih skupin in 

enot ter krepili telo in duha za pre-

magovanje vsakodnevnih izzivov. V 

okviru strokovnih vsebin smo trem 

zaposlenim omogočili pridobitev for-

malne izobrazbe bolničar-negovalec, za 

vodje smo nadaljevali z delavnicami šole 

vodenja, zaposlene dvakrat vključili v 

tridnevno izobraževanje na temo baza-

lna stimulacija in jih postopoma pričeli 

vključevati v skupinski coaching ter za 

vse zaposlene v zdravstveni negi in 

oskrbi organizirali predavanje o mo-

žganski kapi. Nadaljevali smo z rednimi 

usposabljanji s področja uporabe delo-

vnih pripomočkov, razkuževanja rok in 

dezinfekcije ter upoštevanja sistema 

HACCP.  

Pred seboj imamo še veliko izzivov tako 

na področju strateških odločitev in pre-

nove starih stavb, kot tudi dnevnega 

usklajevanja delovnih procesov in vpe-

ljevanja novih vsebin v delo s stanovalci. 

V naslednjih dveh letih se bomo veliko 

ukvarjali z vpeljavo novih tehnologij v 

delo v Domu, z nudenjem pestrega nabo-

ra storitev za stanovalce in zunanje upo-

rabnike, razširitvijo ponudbe tržnih sto-

ritev, organiziranjem periodičnih izobra-

ževanj za svojce … O navedenih vsebinah 

bomo v naslednjih številkah glasila Pod 

klobukom še pisali, zato vas vabim k 

njihovemu aktivnemu soustvarjanju. 

Prepričana sem, da boste novo številko 

našega glasila v roke vzeli z veseljem in 

ponosom. Želim vam prijetno branje, 

ustvarjalcem glasila pa vse pohvale za 

izvrstno pripravljeno glasilo. 

 

mag. Melita Zorec, 

direktorica 

 

 

SKUPAJ SMO ŠLI SKOZI PRENOVO DEPANDANSE 

 

V Strategiji razvoja DSO Ljubljana Vič - Rudnik 2015–2019, sprejeti na seji 

Svetu Doma 12. avgusta 2014, smo kot strateška cilja opredelili prilagoditev 

bivalnega standarda veljavni zakonodaji z namenom ohranjanja obstoječih 

kapacitet do zakonsko predvidenega roka in zagotovitev energetske 

učinkovitosti. Za uresničitev navedenih ciljev smo si kot strateški projekt 

zastavili projekt Energetska sanacija enote Kolezija in nove hiše v enoti 

Bokalce. Tako je v letu 2014 pričela nastajati zgodba, ki je svoj epilog z 
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otvoritvijo prenovljene depandanse v enoti Bokalce doživela jeseni 2018. Pa 

pojdimo lepo po vrsti … 

 

depandansa pred prenovo 
 

Pri načrtovanju prenove oz. rekonstru-

kcije depandanse in njene energetske 

sanacije smo se večkrat vprašali, česa si 

želijo stanovalci, ki trenutno prebivajo v 

Domu in kaj si bodo želeli stanovalci, ki 

bodo v naš Dom prišli čez 20, 30 let. Ob 

zavedanju, da že sedanjim stanovalcem 

skupne prhe, souporaba sanitarij, slaba 

zvočna izolacija, neprestane težave s TV 

signalom, pomanjkanje prostorov za 

druženje  in  ostale  težave  ne  ustrezajo, 

smo se odločili, da poleg energetske sa-

nacije prostore za bivanje v depandansi 

uskladimo tudi z zahtevami bivalnega 

standarda. Pri načrtovanju prenove smo 

izhajali tudi iz naših prednosti, ki jih 

vidimo v lokaciji Doma z redno avto-

busno povezavo s centrom mesta, veliko 

zelenih površinah, možnostih za spre-

hode po urejenem domskem parku ali 

okolici doma ter v hitri dostopnosti do 

avtoceste. Naš Dom zaposleni vidimo kot 

izjemno priložnost za bivanje, saj kot 

njegov stanovalec živiš blizu mesta in 

sredi zelenih površin, ki so v urbanih 

središčih velika dragocenost. Prav tako 

skozi programe in nudenje storitev 

zaposleni udejanjamo vrednote našega 

Doma in s stanovalci vzpostavljamo 

pristen odnos. 

V juniju 2015 nam je zunanji izvajalec 

izdelal Idejno zasnovo za prenovo in 

energetsko sanacijo depandanse, v pro-

jektni nalogi za prenovo pa smo oprede-

lili naslednje cilje investicije: 

• Zagotovitev ustreznega bivalnega sta-

ndarda (povečanje bivalnih prostorov 

z zapiranjem obstoječih in dogra-

ditvijo novih balkonov, preureditev 

sanitarnih prostorov stanovalcev, na-

mestitev sistema požarne varnosti in 

aktivne požarne zaščite, menjava ele-

ktro in strojnih inštalacij), 

• Energetska sanacija objekta depan-

dansa (menjava stavbnega pohištva, 

izolacija fasade in podstrešja, izvedba 

prezračevanja celotne stavbe vklju-

čno s pralnico in kuhinjo) in 

• Ohranitev obstoječe kapacitete v eno-

ti Bokalce. 
 

V drugi polovici leta 2015 in leta 2016 

nam je nato zunanji izvajalec izdelal 

projekte za pridobitev gradbenega do-

voljenja in projekt za izvedbo del s po-
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pisi del. Ker smo se zavedali, da bo treba 

prenovo izvesti ob praktično polno zase-

deni hiši, smo se odločili za faznost pre-

nove. Prenovo depandanse smo tako 

razdelili na štiri faze ter predvideli tudi 

predfazo, ki je vsebovala prestavitev zu-

nanje kanalizacije. 13. maja 2016 smo 

pridobili gradbeno dovoljenje in do kon-

ca avgusta 2016 prestavili zunanjo kana-

lizacijo ter dokončno uredili senzorni 

park.  

Zaradi višine vrednosti investicije smo 

na podlagi Uredbe o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ 

v sodelovanju z zunanjim izvajalcem 

izdelali tudi vso potrebno investicijsko 

dokumentacijo (Dokument identifikacije 

investicijskega projekta, Predinvesticij-

sko zasnovo in Investicijski program), ki 

jo je v avgustu in novembru 2016 potrdil 

Svet Doma in tako dal zeleno luč k izve-

dbi planirane investicije. V predinve-

sticijski zasnovi smo v finančni konstru-

kciji za predmetno investicijo predvideli 

črpanje evropskih sredstev v višini 40 % 

upravičenih sredstev. 5. decembra 2016 

smo tako preko posredniškega organa 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti) na Mini-

strstvo za infrastrukturo vložili vlogo za 

črpanje upravičenih stroškov iz kohe-

zijskih skladov, pogodbo o črpanju sred-

stev smo po dveh dopolnitvah podpisali 

28. novembra 2017 in tako pridobili pra-

vico do črpanja 40 % upravičenih stro-

škov iz evropskih kohezijskih skladov. 

V januarju 2017 smo za prenovo depan-

danse objavili javno naročilo ter 9. mar-

ca 2017 z izvajalcem Demaplus, inženi-

ring d.o.o., ki je ponudil najnižjo ceno, 

tudi podpisali gradbeno pogodbo. Izvaja-

lec je najprej pričel z izvajanjem zu-

nanjih del prve in druge faze (rušitvena 

dela na obstoječih balkonih, ostala grad-

bena dela …) ter 29. maja nadaljeval z 

rušitvenimi ter gradbeno-obrtniškimi 

deli prve notranje faze, ki jo je zaključil s 

tehničnim pregledom 17. januarja 2018 

(stanovalci so se nazaj v prenovljene 

sobe preselili takole: 29. oktobra 2. nad-

stropje, 9. novembra 1. nadstropje in 17. 

novembra pritličje). Največ usklajevanj 

glede bivanja stanovalcev in zagotavlja-

nja oskrbe ter zdravstvene nege smo 

imeli v času prenove prve notranje faze, 

saj smo istočasno obnavljali tudi osre-

dnji povezovalni del (jedilnici z razde-

lilnimi  kuhinjami,   skupni   prostor  v  2. 

postavitev gradbenega odra 
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obstoječi balkoni so postali del sobe 

 

zapiranje balkonov v tretji fazi 

 

 

menjava strehe 

depandansa z novimi montažnimi balkoni 

 

montaža balkonov 

nadstropju, skupno stranišče v pritličju) 

ter urejali prevezave sanitarne vode in 

ogrevanja v avli pritličja, da smo isto-

časno zagotavljali ogrevanje tako v pre-

novljenih, kot tudi v še ne prenovljenih 

sobah.  

Prenova druge notranje faze je potekala 

od sredine novembra 2017 do 5. febru-

arja 2018 in je bila za samo bivanje in 

izvajanje storitev oskrbe in zdravstvene 

nege bistveno manj moteča od prenove 
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prve faze. Stanovalci so se nazaj v pre-

novljene sobe preselili 5. februarja, te-

hnični pregled pa je bil izveden 27. 

marca 2018. 

Prenova tretje in četrte notranje faze je 

potekala od 22. februarja do 30. junija 

2018, vloga za izdajo uporabnega dovo-

ljenja pa je bila vložena sredi julija 2018. 

V teh dveh fazah smo morali preseliti 

največ stanovalcev, zato od začetka no-

vembra 2017 v sobe v depandansi nismo 

več sprejemali novih stanovalcev. Stano-

valce smo praktično začasno razselili po 

celi hiši, jih namestili tudi v skupne pro-

store ter aktivnosti s stanovalci omejili 

zgolj na dvorano ter prostore delovne 

terapije v 1. nadstropju stare hiše. Odlo-

čitev, da tretjo in četrto fazo prenavlja-

mo istočasno, se je na podlagi izkušnje 

prenove prve faze obrestovala na način, 

da smo imeli vse sobe v depandansi 

prenovljene do konca junija 2018. To 

nam ob deljeni prenovi tretje in četrte 

faze namreč ne bi uspelo in rok za 

dokončanje investicije ne bi bil dosežen. 

Prenova pralnice (prezračevanje in ohla-

jevanje) je potekala istočasno s tretjo in 

četrto fazo ter je bila zaključena v 

mesecu juniju. Prenova kuhinje (prezra-

čevanje in ohlajevanje) je potekala v 

mesecu maju. Objekt depandanse je bil v 

uporabo predan v avgustu 2018, ko smo 

prejeli uporabno dovoljenje za celoten 

objekt. 

gradbena dela v notranjosti 

 

rušitvena dela v drugi fazi 

 

jedilnica v pritličju z novo stekleno steno 
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jedilnica po prenovi 

 

hodnik po prenovi 

 

soba po prenovi 

sanitarije po prenovi 

Že v fazi načrtovanja investicije smo se 

zaposleni zavedali, da smo v izvedbo 

prenove depandanse poleg stanovalcev 

dolžni vključiti tudi svojce in zaposlene. 

Vse vključene (stanovalce, svojce in za-

poslene) smo o poteku del obveščali 

ustno in pisno (oglasna tabla, novičnik, 

pisna obvestila pri računih). S predsta-

vljanjem projekta prenove stanovalcem 

smo na mesečnih zborih stanovalcev 

začeli že v letu 2016, sestanek za stano-

valce in svojce posamezne faze smo skli-

cali en do dva meseca pred pričetkom 

izvedbe, pred tem pa smo vsem stano-

valcem in svojcem pri mesečnih računih 

posredovali tudi pisno obvestilo o pote-

ku prenove posamezne faze. Vseskozi 

smo bili za pojasnila glede dnevnega 

usklajevanja delovnih procesov in zado-

voljevanja potreb stanovalcev na voljo 

strokovni delavci in sodelavci.  
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Velik izziv nam je predstavljala izvedba 

prenove depandanse ob praktično polni 

zasedenosti sob. Dobro načrtovanje pre-

selitev, upoštevanje potreb in navad 

stanovalcev, usklajenost in dobro sode-

lovanje ter vztrajnost med zaposlenimi, 

predvsem pa prilagajanje in potrpežlji-

vost stanovalcev, svojcev in tudi zapo-

slenih so nam omogočili, da smo preno-

vo depandanse izpeljali praktično brez 

večjih ugovorov in poškodb in v določe-

nem roku ter na ta način tudi uspeli 

počrpati odobrena evropska sredstva.  

 

Zgodba prenove depandanse je štela ve-

liko dni, vsebovala je poglavja vzponov 

in padcev, dnevnega usklajevanja in 

prilagajanja, vendar se je končala uspe-

šno ter v korist stanovalcev in tudi zapo-

slenih. Prinesla je marsikatero neprespa-

no noč, vendar se je splačalo. Stanovalci 

so pridobili boljše in varnejše pogoje 

bivanja, zaposleni boljše pogoje dela, 

Dom kot celota pa večji ugled v okolju in 

v strokovni srenji. 

Iskrena zahvala stanovalcem, ki ste 

preživeli bivanje na gradbišču v času 

prenove, za vašo potrpežljivost, vse po-

dane predloge in opozorila. Hvala zapo-

slenim, da ste zdržali pritiske, dodatne 

obremenitve, da vam ni bilo težko popri-

jeti za kakršnokoli delo, da ste v težkih 

trenutkih hrupa in težkih pogojev za 

delo ohranili mirno kri in izvajali svoje 

naloge brez težav in še vedno z nasme-

hom na obrazu. Takšno ekipo si vodja 

lahko samo želi in velika sreča je, ko jo 

ima. Hvala svojcem za razumevanje, 

pomoč pri selitvi in umirjeno reševanje 

nesporazumov, do katerih je občasno 

prihajalo. Sedaj je čas, da uživamo in se 

veselimo sadov našega skupnega dela.  

 

mag. Melita Zorec,  

direktorica 

 

 

Z DOBRIM SODELOVANJEM IN KANČKOM POTRPLJENJA 

DO PRENOVLJENIH PROSTOROV 

 

Novica o prenovi depandanse je med stanovalce, njihove svojce in zaposlene 

prinesla mnoga vprašanja in pomisleke, morda celo strah, kako bo prenova 

potekala, kje bodo stanovalci v času prenove nameščeni in ali bodo pogoji dela 

dopuščali kvaliteto opravljene storitve. Pa vendar je bila misel na nove 
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prostore močnejša in razmišljanje o morebitnih težavah so zamenjali izzivi, ki 

smo jih skupaj, z dobro voljo in sodelovanjem prebrodili ter dosegli zastavljen 

cilj – prenovljeno depandanso. 

Da organizacija in prenova depandanse 

ni mačji kašelj, smo se zavedali vsi. Vodja 

gradbišča Ljubiša Mrđa pravi, da je re-

konstrukcija na prvi pogled res izgledala 

normalen, v gradbeni stroki vsakdanji 

projekt. Ob dejstvu, da je potrebno 

uskladiti vse projektne zahteve, organi-

zacijo dostopov in transportov, izvedbo 

rušitvenih del ter hkrati zagotoviti 

nemoteno življenje stanovalcev, zago-

tavljanje miru in tišine med obroki ter 

vseskozi skrbeti za varnost stanovalcev, 

zaposlenih in izvajalcev, pa je projekt 

postal velik izziv. 

 

Socialna delavka Mojca Mikolič pravi, da 

ji je največji izziv predstavljalo vpraša-

nje, kam in kako v času obnove njihovih 

sob preseliti stanovalce ter dodaja: »Z 

direktorico mag. Melito Zorec sva si po 

hiši ogledali možne lokacije, kamor bi 

lahko začasno namestili stanovalce. Sle-

dilo je dogovarjanje z vodjo vzdrževal-

cev Milanom Juhartom, saj je bilo pro-

store potrebno izprazniti in jih prilago-

diti za bivanje. Ves čas sva dobro sodelo-

vali tudi z vodjo tima v depandansi, 

Ivanko Benko, ki mi je bila v veliko po-

moč predvsem s svojimi nasveti in pred-

logi.« O pomembnosti organizacije za 

tekoče delo in življenje v Domu je ga. 

Benko povedala: »Zavedala sem se, da se 

prenovi ne moremo izogniti in da le 

dobra priprava lahko pomaga, da bo 

poleg rednega dela opravljeno tudi 

dodatno delo, povezano s prenovo. Z 

medsebojno pomočjo, sodelovanjem ter 

podajanjem koristnih pobud in predlo-

gov celotnega tima smo si olajšali delo v 

času, ko smo delali v prirejenih pro-

storih, prahu in hrupu.« 

»improvizirana« razdeljevalnica hrane 

O prenovi ter začasnih namestitvah je 

bilo potrebno obvestiti tudi svojce sta-

novalcev. Mikoličeva je povedala, da je 

bilo organiziranih več sestankov, na ka-

terih je bilo stanovalcem in svojcem 

razloženo vse o prenovi. S strani stano-

valcev in njihovih svojcev so se pojavila 

različna vprašanja, izpostavili so želje 
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glede začasnih namestitev, za katere 

Mikoličeva pravi: »S sestro Ivanko sva se 

po najboljših močeh trudili, da bi jim 

ugodili. Kljub najboljšim namenom pa 

vsem željam nismo mogli vedno 

ugoditi.« 

G. Valentin Skubic, stanovalec depan-

danse je novico o prenovi izvedel kmalu 

po prihodu v Dom. Novica ga je pre-

senetila, saj je bival v enoposteljni sobi, 

ki mu je takoj postala izredno ljuba. 

Svoje začasne nastanitve med prenovo 

se spominja takole: »S sosedom sva 

dobila začasen »bivak« v čajni kuhinji. 

Nastanitev je bila improvizirana, od ho-

dnika je sobo ločila le zavesa. Prenovo 

sta spremljala prašenje ter hrup med 

rušitvenimi deli. Prah je bil tako droben, 

da je vdiral v najin prostor tudi skozi 

tesno zaprta okna. V najtežjih časih 

obnove nam je veliko pomenila izredna 

ustrežljivost in prijaznost osebja.« Da je 

bil kakšen dan zares hrupen, nam pove-

do tudi srednje medicinske sestre, ki z 

nasmehi opisujejo trenutke, ko je bil 

hrup ob vrtanju tako močan, da se zapo-

sleni med seboj niso slišali, zato so si 

morali pomagati s pošiljanjem sporočil 

po mobilnem telefonu. 

Z dobrim sodelovanjem in kančkom po-

trpljenja je mogoče vse. Ga. Benko o 

pomembnosti sodelovanja ter timskem 

duhu pove: »S podporo stanovalcev in 

njihovih svojcev ter s pohvalami di-

rektorice smo prebrodili tudi čas, ko ni 

bilo vode in elektrike, ko smo čez dan 

(pa tudi nočna izmena) po dežju, soncu, 

mrazu in snegu hodili izven hiše, da smo 

stanovalce lahko uredili in postregli.«  

Prenova je prinesla povezanost tako 

med zaposlene, kot tudi stanovalce. Soci-

alna delavka pravi, da je v trenutku, ko 

so bili preseljeni stanovalci iz prve faze 

obnove, začutila izredno uigranost ekipe, 

kar je vsem dalo nove energije za nadalj-

nje delo. Ga. Mikolič tako pohvali celotno 

ekipo in dodaja: »Vzdrževalci so se tru-

dili, da so našli rešitve za vse želje in 

ideje, delavci v stanovanjski bivalni enoti 

so bili vedno pripravljeni na delo in so 

včasih kaj postorili tudi, še preden sem 

jih prosila za pomoč. Zdaj, ko je delo pri 

koncu, lahko povem, kako vesela sem, da 

delam v taki ekipi. Zahvaljujem se ekipi 

nove hiše, vzdrževalcem in čistilkam ter 

tudi zaposlenim v bivalnih enotah stare 

hiše, ki so skrbeli za vse tiste stanovalce, 

ki so v času prenove začasno bivali pri 

njih. Za potrpežljivost se moram zahva-

liti tudi vsem stanovalcem, saj so v času 

prenove bivali v slabih pogojih ter pre-

našali ves hrup in prah. Za razumevanje 

hvala tudi njihovim svojcem.« 

Stanovalci so sedaj, ko so preseljeni v 

nove sobe, navdušeni. Stanovalka Ana 

Kastelic pravi, da ji kopalnica, ki je sedaj 

samo njena, pomeni ogromno. Veliko ji 

pomeni tudi balkon s krasnim pogledom 
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na senzorni park. Na balkonu lepo uspe-

vajo rože in zelenjava, ki jo je posadila v 

cvetlične lonce. Stanovalec Valentin Sku-

bic prizna, da se je izplačalo potrpeti, saj 

je sedaj dobil novo, res lepo sobo s 

funkcionalnimi izboljšavami ter dodaja: 

»Ob vrnitvi v prenovljene sobe smo po-

novno začutili prijazno domačnost in 

urejenost. Veliko nam pomeni izredno 

okusen dizajn v novih sanitarijah in v 

ostalih prenovljenih prostorih.« Za zuna-

nji videz depandanse pa pravi, da ga 

barvne plošče balkonov spominjajo na 

panjske končnice, katerim bi dodal črne 

ilustracijske poteze z narodnimi motivi.  

Po različnih izzivih smo dosegli zasta-

vljen cilj. Prenova, ki je prinesla svetle, 

sveže prostore nam je vlila dodatnih 

moči in energijo za nove podvige. Vodja 

tima v depandansi, ga. Benko pravi, da ji 

pogled na nove prostore daje zadošče-

nje, sama pa je izredno hvaležna in po-

nosna, da je del te zgodbe. Ga. Mikolič 

dodaja, da je bila prenova poučen in 

zanimiv izziv, za katerega pa je vendarle 

vesela, da je uspešno zaključen. 

 

 Miha Papež,  

dipl. delovni terapevt 
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MESTNA VRTNARIJA POD ROŽNIKOM 
 

Rada imam naravo, rože. Spominjam se, kako sem že kot otrok imela razna 

semena rož (astre, cinije …). Posejala sem jih na mamino njivo, kar med 

korenje. Kako je cvetelo! 

Ko sem se odločala za poklic, sta me 

veselila fotografija in vrtnarstvo. Na šoli 

za fotografijo ni bilo več prostora in tako 

sem se izučila pri mojstru Horvatu v 

Ljutomeru. 

Službo sem dobila v Mestni vrtnariji pod 

Rožnikom in tam ostala 36 let. Prvo leto 

sem delala v parku Tivoli, zunaj. Bilo je 

mraz. Strigla sem žive meje, čistila hor-

tenzije, obrezovala drevje …  

Potem sem delala znotraj, v rastlinjakih, 

na gredah. Sadila sem rože za prodajo. 

Takrat smo okrog 8. marca – dneva žena 

prodali ogromno rož. Prodajali smo tudi 

za Žale in za krasitev parkov v mestu 

Ljubljana. Oskrbovali smo okrasna kori-

ta za velika podjetja (npr. za Metalko in 

tedanjo Ljubljansko banko). To so bili 

predvsem fikusi in filodendroni, no-

tranje rastline. 

Takrat so bili naši vodilni Franc Pirnat, 

Štefan Jerančič in Andreja Štebih. 

Jeseni in čez zimo smo vse zunanje grede 

izpraznili. Noter smo znosili vse ročno. 

Zemljo smo prenašali z »zidarskimi tru-

gami«. Pozneje smo vozili »šajtrge«. Tudi 

zalivali smo ročno, vodo smo nosili iz 

ribnika, v vsaki roki 12 litrov. Pri pre-

važanju na daljše razdalje smo si poma-

gali s konji. Znotraj smo gojili potaknjen-

ce za parke. 

Ga. Mikulaš v Mestni vrtnariji 

V vrtnariji smo imeli dva laboda in račke. 

Laboda sta čez zimo bivala v velikem 

rastlinjaku.  

Potem smo se združili z gozdarji in 

postali Vrtnarija Rast. Začeli smo uvažati 

rože, z modernizacijo so se pogoji dela 

izboljšali … 

Danes stojita tam še dva rastlinjaka, ki 

sta zaščitena, zraven pa sta ribnik in 

slaščičarna Čolnarna.  

Slavka Mikulaš,  

stanovalka 
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MOJE ŽIVLJENJE PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI 
 

Bilo je leta 2015, ko sem živela še doma. Odpravila sem se k zdravniku na 

kontrolo krvnega tlaka. Že ko sem si ga sama merila doma, so bile številke 

pogosto previsoke. Tisti dan mi je zdravnica rekla, da bom ostala v bolnišnici, 

ker je moj krvni tlak previsok. Čez dva dni, ko sem se v bolnišnici zjutraj 

zbudila, desne polovice telesa nisem več čutila. Nisem mogla več govoriti. 

Diagnoza: možganska kap. 

Iz bolnišnice sem odšla v Dolenjske 

Toplice in nato direktno v Dom na 

Bokalce. Potrebovala sem pomoč pri 

vstajanju s postelje in presedanju na 

invalidski voziček, pomoč pri oblačenju 

in slačenju, nisem mogla govoriti. Ob 

pomoči fizioterapije sem počasi začela 

telovaditi. Dva študenta delovne terapije 

sta me ponovno učila oblačenja, slačenja 

in presedanja ter me vzpodbudila, da 

sem   se  vključila   v  skupino  za  urjenje 

Ga. Adamovič med kvačkanjem 

spomina in koncentracije ter v ustvarjal-

no skupino v okviru delovne terapije. V 

začetku sem z levo roko oblikovala kro-

glice iz krep papirja, nato sem te kroglice 

že lepila, da je nastala slika. Za tem sem s 

kroglicami polepila kakšne dekoracije za 

domsko kavarnico (npr. rože, ribe, 

zvezdice, novoletne bunkice …). 

V bivalni enoti 2C sem se spoprijateljila z 

nekaterimi sostanovalkami, veliko smo 

se družile (in se še), klepetale, šle skupaj 

v domsko kavarnico, na domske prire-

ditve … Prav ena od njih, ga. Pepca, me je 

vzpodbudila, da sem spet poskusila s 

kvačkanjem. V mladih letih sem namreč 

veliko kvačkala, med drugim sem hčerki 

naredila jopico. No, pa sem v delovni 

terapiji prosila za kvačko in začela z 

»verižico«. Potem sem poskusila kvačka-

ti male kvadratke, iz katerih je nastala 

okrasna blazina.  

Poleg tega sem članica skupine Mambo 

kiks (žoga bend), trikrat na teden imam 

telovadbo, hodim na terapijo s kužki. Z 
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invalidskim vozičkom se samostojno 

peljem po celi hiši in okolici Doma. 

Danes samostojno vstanem s postelje, se 

preoblečem, grem na stranišče, se umi-

jem. Pri tuširanju potrebujem pomoč. 

Jem z levo roko in govorim. 

Trudim se in zelo, zelo sem vesela, da mi 

je vse to uspelo! 

 

Jana Adamovič,  

stanovalka 

 
 

 

NEKDANJA FANTOVANJA V VIŠNJEGORSKI FARI 

      

Ko sem po drugi svetovni vojni v letih od 1948 do 1952 odraščal v domačem 

kraju, smo fantje podobnih starosti ohranjali staro fantovsko navado na 

podeželju in smo v lepih mesečnih nočeh hodili klicat dekleta na okna njihovih 

spalnic. 
 

Poprej smo imeli ob večerih običajno 

pevske vaje pri Organistovih, kjer smo se 

učili ubranega štiriglasnega fantovskega 

petja. Mačkov Ciril je pel prvi tenor, moj 

brat Marjan drugi tenor, jaz prvi bas 

(bariton) in Primčev Vinko drugi bas. Po 

pevskih vajah smo redno ostajali zunaj 

na vasi do polnoči in čez in v poletnem 

času prepevali fantovske pesmi. Najraje 

smo se ustavljali na mestih, kjer so imeli 

lepa dekleta, po končanem petju pa smo 

šli klicat vsak svojo izvoljenko na okno. 

 

Zgodilo se je, da je eden od naših fantov 

pri dekletu dobil konkurenta, ki ni priha-

jal iz naše druščine. Nesrečni prijatelj je 

ostale prosil za pomoč, da bi skupaj 

pregnali vsiljivca. Z enim od prijateljev, s 

katerim sta imela izvoljenki dve sestri iz 

iste hiše, sta se dogovorila, da se bo pri-

zadeti skril v gospodarskem poslopju 

hiše, drugi pa bo vsiljivega snubca pripe-

ljal pod okno njegove izvoljenke. Ko bo 

napočil pravi trenutek, bosta uprizorila 

pravo predstavo. 

V tistih časih so dostikrat k nam v dolino 

ponoči prihajali fantovat tudi hribovski 

fantje. Ti so bili veliko bolj bojeviti, ker 

so bili na tujem ozemlju in so se radi 

pretepali. Včasih so tudi koga zaštihali. 

Najbolj nevarni so bili fantje iz Sel nad 

Višnjo Goro in Vrhovci iz okolice Polže-

vega. Teh fantov smo se mi bolj mirni 

vasovalci radi izogibali. 

Ko je dobil znamenje, je tako v gospodar-

skem poslopju svoje izvoljenke skriti 

prijatelj začel vpiti »auf biks« in razgra-
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jati. Drugi prijatelj, ki je pripeljal tujega 

snubača pod okno, pa je dvignil preplah, 

da so to gotovo Selci, ki so zelo nevarni 

in je začel bežati in vzklikati, bežimo, to 

je zelo nevarno. Za njim se je spustil v 

beg tudi vsiljivi vasovalec, ki je bil prvič 

pod oknom dekleta. Oba sta tekla po poti 

ob potoku, nakar ga je zvodnik sunil v 

potok in hkrati stopnjeval preplah. Oni v 

potoku sploh ni imel časa splezati ven in 

je bežal kar po vodi.  Ko sta tako pretekla 

kak kilometer, izmišljenih zasledovalcev 

naenkrat ni bilo več za njima in sta se 

lahko ustavila. Vsiljevalec je ves premo-

čen splezal iz potoka in si oddahnil. 

Zaradi prestanega strahu in napora si ni 

nikoli več upal pod okno tega dekleta. 

Temu smo v fantovskem žargonu rekli 

»šolanje vsiljivca«. 

Valentin Skubic,  

stanovalec 

 

PA ŠE ENA IZ DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA    

 

Naš Andrej, mlajši sin, ki je danes že večkrat nagrajeni slovenski pisatelj in 

uspešen prevajalec iz svetovnega leposlovja, je bil v mladeniški dobi z vsemi 

žavbami namazan. V puberteti je bil znan po pozabljivosti. Pozabil in zapravil 

je že nič koliko dežnikov, zato mu je žena nekje na razprodaji pozabljenih 

predmetov kupila sicer dobro ohranjen zložljiv dežnik, ki pa je imel napako 

glede zlaganja in odpiranja. Zataknilo se mu je in ni ubogal na nobeno 

komando.  

Andrej je bil v tistem času tudi posebnega zunanjega videza. Imel je dolge lase, zadaj 

spete v mogočen čop. Po licih mu je začela rasti gosta črna brada in pod nosom gosti 

brki. Vse pogosteje se je oblačil po »hevi metalsko«. Vzljubil je pitje piva in tako je 

odkrival, kje v Ljubljani je pivo najcenejše. Na Špici ob Ljubljanici je obstajal nek 

balinarski klub, ki je točil pivo po tovarniški ali morda še po kaki subvencionirani 

ceni. Andrej je začel zahajati na pivo v ta kljub, čeprav ni imel z balinarji nobene 

zveze in so ga tam kot izrazitega hipija sicer postrani gledali, vendar ga niso odslovili. 

Enkrat je v deževnem vremenu prišel za šank z zloženo marelo za pasom. Ravno ko 

so mu postregli s polnim vrčkom piva, se je marela samodejno eksplozivno sprožila 
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in z vsem truščem odprla. Si morete misliti, kako je bilo to videti za šankom? 

Natakarica je divje zakričala, nekateri so se vrgli po tleh, ker so mislili, da je prišlo do 

eksplozije, starejša gospoda – soseda za šankom pa sta si refleksno pokrila oči, da ne 

bi koga oslepilo. Zelo mu je bilo nerodno in na vso moč se je opravičeval, češ, da smo 

mu doma pač kupili tak dežnik. Poslušati je moral tudi take komentarje največjih 

nasprotnikov današnje mladine: »Saj sem rekel, da nas bodo tile hipiji še pobili«. 

Enkrat drugič pa je v dežju z odprtim 

dežnikom dolgo čakal na mestni avto-

bus. Ko je avtobus končno le prišel, se 

mu dežnik ni hotel zapreti. Vsi so že 

vstopili, on pa je bil z odprtim in mokrim 

dežnikom, od katerega je teklo, še vedno 

pred vrati. Spet jih je moral poslušati, 

tokrat od šoferja: »Ja, ti boš pa kar tabo-

ril tukaj ali kaj, vstopi že vendar, pa kar z 

odprtim dežnikom, če ne gre drugače.« 

Potem je med vožnjo počasi le ukrotil 

neposlušni dežnik in bil spet deležen 

komentarja, kaj si vse dovoli današnja 

mladina.  

 

Valentin Skubic,  

stanovalec 
 

 

ŽOGA BEND V FESTIVALNI DVORANI 
 

Konec novembra 2017 smo se odzvali vabilu Skupnosti socialnih zavodov 

Slovenije in z domskim žoga bendom Mambo kiks sodelovali na svečani 

prireditvi ob 50. obletnici njihovega delovanja. Stanovalke, članice žoga benda 

so navdušeno pripovedovale, kako so doživele ta dogodek v Festivalni dvorani. 

»Zame je bilo to nekaj posebnega! Še ni-

koli nisem nastopala na taki prireditvi. 

Imela sem grozno tremo, po vsem tem 

pa sem bila zelo zelo srečna, ker nam je 

nastop lepo uspel. Takšnega doživetja 

sigurno ne bom več doživela, to se pri 

mojih letih zgodi samo enkrat v živ-

ljenju.« Ivanka Zdešar 

»Pred nastopom sem imela malo treme, 

po nastopu pa sem bila zelo zadovoljna 

in ta dogodek mi bo ostal v trajnem 

spominu. Vesela sem bila srečanja z 

Miho Šaleharjem, ki je povezoval celoten 

program. Tudi fotografirala sem se z 

njim.« Radmila Premk 

»Presenečena sem bila nad povabilom za 

sodelovanje, zaskrbljena pa zaradi do-

stopa z invalidskim vozičkom v dvorano. 

Ker pa je bilo s strani Doma vse dobro 

organizirano, so nam bili naši fantje – 
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javni delavci v veliko pomoč, da so nas 

po stopnicah prenesli v dvorano. Ni me 

skrbelo, da nastop ne bi uspel, dobro 

smo se pripravile. Po nastopu smo bili 

pohvaljeni s strani ga. Vlaste Nussdorfer, 

ker je bil naš nastop »nekaj posebnega«. 

Vsi gostje in nastopajoči smo bili na 

koncu programa povabljeni na bogato 

pogostitev. Dogodek se mi je zdel nekaj 

posebnega.« Gabrijela Kosi 

»Treme nisem imela. Dvorana je bila 

lepo in slavnostno pripravljena, vzdušje 

je bilo sproščeno in veselo. Nastop nam 

je uspel in bila sem ponosna na vse nas. 

Po nastopu smo bili povabljeni na boga-

to pogostitev in vse udeleženke našega 

benda smo si ob tej priložnosti nazdra-

vile s kozarcem penine.« Jana Adamovič  

»Občudovala sem naše fante, da so me z 

invalidskim vozičkom spravili v Festival-

no dvorano. Treme nisem imela, nastop 

nam je super uspel. Zelo sem bila vesela 

srečanja in pohvale, ki nam jo je izrekla 

ga. Vlasta Nussdorfer.« Slavka Mikulaš

V začetku decembra smo iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije prejeli pismo, v 

katerem se nam je za nastop zahvalil sekretar Jaka Bizjak: »Našo bogato zgodovino in 

zagotovo tudi pestro prihodnost soustvarjate prav člani Skupnosti in veseli smo, da 

ste se vabilu odzvali ter vaš dragoceni čas namenili praznovanju našega polstoletnega 

delovanja. Ne le to, počastili ste nas z izjemnim nastopom domskega žoga benda 

Mambo kiks, ki je vsem prisotnim na obraz narisal nasmeh in v nas prebudil željo po 

sodelovanju pri vihtenju kuhalnice v ritmu glasbe. Za vaše sodelovanje pri ustvarja-

nju nepozabnega večera in odličen nastop se vam najlepše zahvaljujemo.« 

Ja, to je bilo res izjemno doživetje!    

Mirjam Režek, viš. delovna terapevtka  

in Janja Jamnik, viš. fizioterapevtka 
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DELIMO BOŽIČ NA DVORU JEZERŠEK 
 

Zavarovalnica Sava je 7. decembra 2017 organizirala medgeneracijsko 

delavnico »Delimo božič«, na katero so bili vabljeni stanovalci obeh enot DSO 

Ljubljana Vič - Rudnik. Z dvema avtobusoma smo se odpravili na Dvor Jezeršek, 

kjer so stanovalce pričakali zaposleni Zavarovalnice Sava.  

Pospremili so jih na pogostitev, kjer so jim postregli s pečenim šmornom, čajem in 

kuhanim vinom. V dvorani so jih pričakali otroci iz OŠ Cerklje na Gorenjskem in člani 

skupine petih glasbenih ustvarjalcev Basseless. Po nagovoru namestnika predsednika 

uprave Zavarovalnice Sava so se otroci in naši stanovalci lotili peke božičnih 

medenjakov, ki smo jih kasneje lahko tudi poskusili. Med glasbeno točko so otroci in 

naši stanovalci okrasili božično smreko, se skupaj fotografirali in na koncu tudi 

zaplesali. Ob koncu prijetnega druženja so se stanovalci poslovili od svojih 

spremljevalcev in otrok ter se z avtobusom odpeljali proti Domu polni dobrih in 

veselih občutkov:  

»Všeč mi je bilo, ker smo se družili z otroki, skupaj pekli piškote, dobili recept za 

medenjake in jih na koncu tudi pojedli. Pogostitev je bila super, muzika tudi. Zelo smo 

bili veseli in močno upamo, da se kakšen tak dogodek še kdaj ponovi.« Z. N. 



 

23 

 

Stanovalka, ga. Nikolaja Pavla Zucchiati med 

intervjujem za posnetek #DelimoBožič 

 

»Meni je bilo zelo všeč. Vesel sem bil, ker 

smo  plesali  in  peli  pesem  V  dolini  tihi.  

Super je bilo, ker smo se družili z zapo-

slenimi zavarovalnice in z otroki ter 

pekli piškote. Tudi šmorn je bil zelo 

dober. Pa tudi nove prijatelje sem 

spoznal.« M. P. 

»Na Dvoru Jezeršek mi je bilo zelo lepo. 

Bila je super postrežba, peli smo in 

plesali. Všeč mi je bilo, da smo skupaj z 

otroki okrasili in napekli veliko piškotov. 

Že dolgo se nisem imela tako lepo, ne 

morem prehvaliti.« J. F. 

 

Špela Potokar,  

dipl. socialna delavka, pripravnica 

 

 

DELAVNICA SVEČ 
 

Jedilno olje, ki je bilo pred dnevi v domski kuhinji uporabljeno za cvrtje 

zrezkov, smo na delavnici uporabili za izdelavo dišečih čajnih svečk. 

Mogoče je slišati res neverjetno, tudi 

nam se je, pa je prišel g. Leon in nam pri-

kazal način izdelave dišečih sveč iz vos-

ka, recikliranega iz odpadnega olja. Tak 

vosek predstavlja energetsko učinkovit 

način reciklaže tega odpadka brez upo-

rabe nevarnih kemikalij. Nadomešča 

okolju neprijazne parafinske sveče. 

S posebnimi pripravki Oil Right smo 

izdelali dišeče čajne svečke, ki so krasile 

jedilne mize za novoletno praznovanje.  

Teja Dežman, 

dipl. delovna terapevtka 
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SKRINJICA ŽELJA  
 

V našem Domu smo se tudi letos potrudili in stanovalcem za novoletne 

praznike pripravili presenečenje. Letošnja prednovoletna praznovanja v po-

sameznih bivalnih enotah smo popestrili z glasbenim vložkom prostovoljke 

Maje, ki je igrala na violino, pridružil pa se ji je njen oče, priznani glasbenik, ki 

jo je spremljal na violončelu. Stanovalkam in stanovalcem smo med prazno-

vanjem dali možnost, da so svoje posebne ali skrite želje zapisali na kos papirja 

in jih položili v skrinjico želja, ki so jo pripravili delovni terapevti.  

Stanovalci so v skrinjico položili skupno 

31 lističev z zapisanimi željami. Na izpol-

nitev mnogih želja nimamo vpliva, saj si 

je večina stanovalk in stanovalcev želela 

le zdravja, nekatere želje pa smo v Domu 

že lahko izpolnili. Tako smo do danes v 

Domu uresničili osem novoletnih želja: 

• Želim si steklenico šampanjca za sil-

vestrovo, da bi nazdravili s tistimi, ki 

si to želijo. 

• Da bi dobila nazaj svoja očala. 

• Želim si plesati z Matjažem. 

• V nedeljo bi rada jedla naravno go-

vejo juho. 

• Želim si gel za utrujene noge. 

• Da bi čim večkrat slišal pesem V do-

lini tihi. 

• Da bi se čim prej našla postelja za 

mojega moža, ki še vedno sameva v 

Domu Taber – Cerklje na Gorenjskem. 

• Želim si z direktorico saditi rože v 

gredo.  

Veseli smo vsake izpolnjene želje, saj 

včasih res ni potrebno veliko truda, da 
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se izpolni velika želja, ki prinaša zado-

voljstvo stanovalcem in nam zaposlenim.  
 

V zameno za donacijo smo podjetjem, ki 

so nam pomagala, objavili zahvalo na 

naši spletni strani, zahvalili pa smo se 

jim tudi s pisno zahvalo in foto mate-

rialom predaje darila. Za nekaj izpolni-

tev želja se še trudimo. Najbolj iskani so 

»dobri pohodni čevlji«, za katere dona-

torja še iščemo.  

Z dobro prakso bomo nadaljevali tudi v 

prihodnje, tako da svetujem, da si želje 

že začnete zapisovati. 
 

mag. Barbara Purkart, pomočnica 

direktorice za strokovne zadeve 

 

LETOS ŽE 4. SREČANJE SKUPIN MEDGENERACIJSKEGA 

DRUŠTVA TROMOSTOVJE 
 

Članice in člani, voditelji in voditeljice pogovornih skupin društva Tromostovje 

smo se 20. novembra 2017 zbrali v prijetnem okolju doma na Bokalcah (enote 

DSO Ljubljana Vič - Rudnik), da bi obeležili četrto obletnico društva in se 

družili med seboj. 

Že pred začetkom pestrega zabavnega in kulturnega programa smo z žrebanjem 

številk sedežev omogočili, da so se člani in članice različnih skupin kar najbolj 

pomešali med seboj in tako dobili priložnost poklepetati s kom, ki ga še ne poznajo.  

Raznolik program so v hitrem ritmu odprle članice bokalškega žoga benda Mambo 
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kiks in poskrbele, da smo dobro razpolo-

ženi sledili vsem naslednjih izvajalcem. 

Miri Plešec na harmoniki ter Mariji 

Tome in Cirilu Debeljaku v duetu citer in 

tamburice smo pritegnili s ploskanjem in 

petjem, najpogumnejši med nami pa je 

tudi zaplesal. Mira in Marija sta poželi še 

dodaten aplavz, ko smo izvedeli, da sta 

vsaka svoj inštrument začeli igrati šele 

krepko po šestdesetem letu. Veseli smo 

bili tudi Puhovk, ženskega pevskega 

zbora, ki deluje v okviru Dnevnega cen-

tra aktivnosti za starejše na Puhovi za 

Bežigradom.  

Našega srečanja se je udeležila tudi mag. 

Melita Zorec, direktorica DSO. V vzpo-

dbudnem pozdravnem govoru nas je 

povabila, naj se naslednje leto spet zbe-

remo na Bokalcah. O namenu in ciljih 

Medgeneracijskega društva Tromostovje 

je spregovorila naša predsednica Janja 

Žlogar Piano, v nadaljevanju pa je sledila 

predstavitev posameznih skupin, tudi 

dveh najnovejših – skupine Macesen, ki 

deluje v domu na Koleziji, in skupine iz 

DSO Šiška. Kot vsa leta doslej je za odli-

čno povezovanje in vzpodbujanje skrbe-

la Anja Žitnik, dama z »mašnico«! 

Z velikim zanimanjem smo si ogledali 

tudi projekcijo fotografij s prejšnjih sre-

čanj, letošnjega obiska ljubljanskega ži-

valskega vrta, udeležbe na slavnostni 

akademiji ob 30. obletnici programa 

Skupine starih ljudi za samopomoč 

Zveze društev za socialno geronto-

logijo Slovenije v Celju, ogleda Muzeja 

južne železnice v Šentjurju ter nekaj-

dnevnega medgeneracijskega tabora v 

Laškem v lanskem in letošnjem letu.  

Po pogostitvi ob koncu druženja (hvala, 

Spar Slovenija d.o.o., enota Vrhovci), 

smo se razšli z obljubo, da se spet vidi-

mo ob letu osorej. 

Mojca Šoštarko,  

prostovoljka 
 

 

KULTURNI PRAZNIK 

 

Beseda 'kultura' pomeni 'negovati'. Tako kot vzgajamo in negujemo rastline, da 

zrastejo in obrodijo sadove, tako negujemo tudi svojo dušo. Rastline potre-

bujejo vodo, človek pa kulturo. Človek ne živi samo od kruha. 

Zato smo se na Bokalcah dan pred praznikom slovenske kulture zbrali ravno s tem 

namenom: da se spomnimo naše preteklosti in naše kulturne dediščine. Da počasti-

mo spomin na Franceta Prešerna, aktivno negujemo svojo kulturno dejavnost in da 
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ohranjamo prostor kulture za prihodnje 

generacije. Naj bo to likovna umetnost, 

petje, poezija ali pa žoga bend. Vsak od 

nas lahko nekaj prispeva. In ta prispe-

vek, ta navdih, to izražanje so tisti, ki nas 

delajo človeške. 

Tako smo se ta dan umetniško izražali: 

• naš odlični žoga bend Mambo kiks je 

publiko prevzel s svojimi koreograf-

skimi interpretacijami znanih pesmi, 

• skupaj s pevskim zborom pod vod-

stvom delovne terapevtke Gordane 

Mavrič Trobec smo zapeli nekaj slo-

venskih ljudskih pesmi, ki so po-

memben del naše kulturne dediščine,  

• ga. Nika Zucchiatti je prebrala sonet 

Franceta Prešerna O Vrba, 

• g. Jernej Strle, Gordana Mavrič Tro-

bec in Matej Peteh pa smo skupaj 

uprizorili Prešernovo balado – slav-

nega Povodnega moža. 
 

Osrednji del prireditve pa je bila razsta-

va umetniških del g. Jerneja Strleta, 

stanovalca enote Bokalce, predvsem pa 

umetnika, ki je iz 2000 let starega hra-

stovega panja naredil več kot petsto 

kipov. 

Material, iz katerega ustvarja Jernej 

Strle, so korenine – tisto, kar je ostalo od 

nekega hrasta, ki je stoletja rasel na 

ljubljanskem barju. Tam je bilo nekoč ve-

liko jezero, kjer so se srečevala različna 

ljudstva in civilizacije. Postopoma je je-

zero postalo močvirje, ljudje so se 

umaknili pticam in barje je utonilo v 

pozabo. V prejšnjem stoletju pa so na-

seljenci zopet prišli. Zrasli so hrasti. 

Pred 25 leti je g. Strle na sprehodu po 

Barju našel zelo star hrastov štor. Naj-

prej ga je hotel vreči v peč, a se mu je 

potem, ko ga je prinesel domov, zazdel 

nekaj posebnega. Pozabljeni in zapušče-

ni ostanki nekoč mogočnega drevesa so 

v g. Strletu predramili nekaj, kar je že 

dolgo živelo v njem in čakalo na trenu-

tek, da se izrazi. Zgodilo se je, da je 

namesto korenin starega hrasta zagledal 

množico najbolj nenavadnih figur, ki so 

že imela svoja imena: Zeus, Mojzes, 

Equrna, Ganimed, Perun … Od tega tre-

nutka zanj ni bilo druge izbire, te živa-

hne slikovite figure je moral osvoboditi 

in jih narediti take, da jih lahko vidimo 

tudi mi.  

G. Strle je začel štor razdirati s kirurškim 

skalpelom in odstranjevati razpadajoče 

dele. Iz lesa je začel rezati figure, ki so po 

njegovih besedah tam že obstajale. Bilo 

je mnogo fizičnega dela, kopanja, žaga-

nja. Toda iz črne barjanske zemlje izko-

pana korenina se je izkazala za pravo 

zakladnico najbolj presenetljivih oblik. V 

tišini svoje delavnice je sledil podobam 

svoje domišljije.  

Njegovi posegi so bili minimalni, a 

odločilni: tu pa tam je kaj odvzel, odrezal 

na pravem mestu … in pred njim so se 
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kot po čarovniji pojavile male umetnine, 

ki z nenavadno silo spremenijo in ople-

menitijo prostor, v katerega jih postavi-

mo. Tako je nastalo več kot petsto oblik. 

Postopek, s katerim je prepariral kipce, 

je bil dolgotrajen: prelil jih je z vrelim 

naravnim voskom in vrelim olivnim 

oljem, nato pa jih je sušil v peči. 

Odločitev, da kot upokojenec uresniči 

svojo željo in vstopi v svet likovnega 

ustvarjanja, je zgodba o uspehu. Iz po-

polne anonimnosti je postal znan, raz-

stavljal je v Ljubljani, na Brdu pri Kranju, 

v Rogaški Slatini in v Kendovem dvorcu 

v Spodnji Idriji, pa tudi v tujini – v 

Celovcu, Rimu in Atenah. Njegovi liki iz 

hrastovine so med ljubitelji umetnosti 

postali zaželeni. Med drugimi sta njego-

va dela dobila v dar tudi bivši pred-

sednik Združenih držav Amerike Bill 

Clinton in nekdanji papež Janez Pavel II.  

Čeprav je samouk in nešolani likovnik, je 

v svojih delih svoja čustva znal preobli-

kovati v oblike, barve, v igro svetlobe in 

sence. Svoje poklicno življenje je živel v 

popolnoma drugem svetu in se je z 

likovno teorijo in prakso spoprijel šele v 

zrelih letih. Svojih izdelkov načeloma ne 

prodaja, veliko pa jih je podaril. Vedno si 

je želel, da bi te umetnine narave videlo 

čim več ljudi. 

Poleg omenjene tehnike se je g. Strle 

ukvarjal tudi z izdelovanjem slik na alu-

minijasti pločevini z naravnimi barvami 

– sušil je rože, peteršilj, uporabljal apno, 

saje, pepel, polžje hišice, barjansko glino. 

Ko je zaključil s kompozicijo, jo je prelil z 

olivnim oljem in zažgal, potem pa 

pogasil. Včasih na hitro, drugič pa bolj 

počasi: odvisno, kakšen učinek je želel 

doseči. 

g. Jernej Strle 

Življenje na robu Ljubljanskega barja, 

zanimanje za zgodovino in skrb za 

naravo – vse to je v življenju Jerneja 

Strleta odigralo veliko vlogo. To bistvo 

se prepleta v njegovih delih, ki nam 

pravijo, da je harmonija med naravo in 

človekom mogoča. Do kulturne in nara-

vne dediščino je torej majhen korak, le 

napraviti ga moramo.  

Imeli smo možnost ogleda avtorskih del 

g. Strleta. Zanimivo pa je, da si tega 

avtorstva gospod ne lasti. Zase hvaležno 

pravi, da je le »orodje«, ki je odstranilo 
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odvečni les. Vse te podobe so ves čas 

živele v tistem hrastu, nekdo jih je le 

moral osvoboditi. 

Tako smo preživeli letošnji kulturni pra-

znik. Ker vsi ne moremo iti v muzej, 

galerijo ali kulturni dom, verjamemo, da 

smo s tem dogodkom vsaj delček teh 

vsebin prenesli v naš Dom. Kultura nam- 

reč ne sme biti rezervirana samo za za-

prt krog posvečenih ljudi, pač pa morata 

kultura in umetnost pripadati vsem 

ljudem. Zato se morata širiti in rasti, mi 

pa ju moramo varovati in negovati. 

 

Matej Peteh,  

dipl. socialni delavec 

 

 

MOLITVENA SKUPINA PRAZNUJE 15. ROJSTNI DAN 
 

Spoštovane prostovoljke in prostovoljci molitvene skupine, 15 let že vztrajate v skup-

nem sožitju in skrbi za duhovne potrebe naših stanovalcev, 15 let že obiskujete naš 

Dom ter stanovalkam in stanovalcem popestrite in polepšate dneve bivanja. Niso vam 

tuji pogovor in aktivno poslušanje ter skrb za duhovne potrebe naših stanovalcev. 

Nesebično se razdajate in v naš Dom vnašate mir, ljubezen, spoštovanje in dobro 

voljo. Vaši obiski so željeni in težko pričakovani, kar nam povedo tudi stanovalci v 

anketah zadovoljstva; duhovna oskrba je namreč ena od najbolje ocenjenih postavk. 

Naj vam bo zdravje naklonjeno, da to počnete še naprej, saj ste v našem Domu vedno 

dobrodošli.    

       mag. Melita Zorec, 

direktorica 
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RAZSTAVA IZDELKOV DELAVNICE TEKSTILNE PRIPOVEDI 
 

Konec marca 2018 je v Domu potekalo odprtje razstave izdelkov, ki so nastali v 

več mesecev trajajoči seriji delavnic Tekstilne pripovedi. 

Delavnice Tekstilne pripovedi so nastale 

na pobudo in pod vodstvom oblikovalke 

tekstilij in oblačil Lucije Jankovec z 

namenom uporabe medija – tekstila v 

terapevtsko-izpovedne namene. V delav-

nicah je sodelovalo 13 stanovalk Doma, 

8 študentov Naravoslovnotehniške fa-

kultete v Ljubljani ter delovna terapevta 

Teja Dežman in Miha Papež. Tekstilne 

pripovedi so potekale v medgenera-

cijskem vzdušju. Stanovalke in študenti 

so med sabo izmenjevali znanje o razli-

čnih tehnikah oblikovanja tekstilij, sta-

novalke pa so se ob ustvarjanju spomin-

jale zgodb svoje preteklosti in jih delile 

med ostale udeležence. Med nastajanjem 

tekstilnih izdelkov so se med različnimi 

generacijami spletle pristne vezi. O po-

membnosti dialoga med generacijami je 

ga. Jankovec povedala: »To je način, kako 

se zbližamo, čeprav se zaradi razlike v 

letih in kulture odraščanja počutimo 

oddaljene. Je tudi način, da se pokaže 

skrb in odprtost ene generacije do druge 

in da se poudari pomembno sporočilo: 

da smo pripravljeni sodelovati in si biti v 

oporo, predati znanje in pokloniti pozor-

nost. Aktivno vključevanje stanovalk in 

študentov je ustvarilo intimen prostor 

pripovedovanja, medgeneracijskega dru-

ženja in kreativnosti.«  

Miha Papež,  

dipl. delovni terapevt 

 
 

DOGAJANJE V SENZORNEM PARKU 
 

Senzorni park – prostor za sprehode, rekreacijo, druženje in prijetno preživlja-

nje prostega časa. Je prostor srečevanja stanovalcev, obiskovalcev, zaposlenih 

in okoliških stanovalcev. 

Na sprehodih po parku opazujemo, vonjamo in okušamo posajeno, pa tudi kaj 

porežemo in posušimo. Iz posušene mete in žajblja smo tako pripravili čajne vrečke, s 

katerimi smo obdarovali vse nastopajoče na domskih prireditvah. Spomladi smo s 

stanovalci bivalne enote za osebe z demenco nabrali cvetoči bezeg in si iz njega 

naredili sirup. 
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Ob tem obujamo spomine.  

Spomini se obujajo tudi ob rožah, presa-

jenih z domačih vrtov stanovalcev. Ena 

od stanovalk, ga. Albina Skok, nam je 

povedala: »Ideja o tem, da od doma 

prinesem svoje rože, se je porodila na 

pogovorni skupini. K uresničitvi sta mi 

pomagala socialna delavka Mojca in g. 

Robert Drev. Šli smo k meni domov in z 

mojega vrta pripeljali božje drevce, hor-

tenzijo in velikonočnico. Posebej ljuba 

mi je velikonočnica. Letos je imela tri 

cvetove. Razsadili smo tudi mladike. Na 

sprehodu po parku jih zalivam in 

občudujem.« 

Zasadili smo visoke grede 

Letošnja novost v parku so visoke grede. 

Za nas so jih izdelali zaposleni podjetja 

Siemens v sodelovanju z Zavodom 404. 

Ob mentorstvu g. Roberta Dreva smo jih 

zasadili z jagodami, dišavnicami in zeli-

šči, tudi takimi manj znanimi. Da si jih 

pobliže ogledamo in jih povonjamo, se 

nam ni več potrebno sklanjati.  

Čebelji panji so letos dobili novo podobo. 

V sodelovanju z otroki iz vrtca Vrhovci, 

enote Brdo smo jih pobarvali. Barve je 

prispevalo podjetje Helios. 

Za čebele skrbi čebelar g. Žiga Logonder. 

Z njegovo pomočjo smo jeseni med 

pretočili v kozarce in ga etiketirali. 

Bokalški med tako lahko kupite v 

kavarnici Doma. 

Ob 20. maju, prvem svetovnem dnevu 

čebel, nam je čebelar pripravil preda-

vanje o življenju in pomenu čebel.  

Da bi bili sprehodi in posedanje v parku 

še bolj prijetni, smo jeseni v okviru 

tematskih delavnic v delovni terapiji 

izdelovali strašila in izrezovali buče ter 

jih postavili na ogled v park.  

Pozimi smo za ptice pripravili pogače in 

jih obesili na veje dreves. 

Za lepšo podobo parka je spomladi 

poskrbela krajanka ga. Vilma Snoj, ki je v 

duhu medgeneracijskega sodelovanja 

organizirala in izpeljala pletje. 

 

Damijana Hudolin,  

dipl. delovna terapevtka
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RDEČI NOSKI 
 

Društvo Rdeči noski izvaja različne 

programe, med katerimi so najbolj 

znani obiski otrok v bolnišnicah in 

drugih ustanovah po celi Sloveniji. 

Njihov program pa zajema tudi obi-

ske odraslih v domovih za ostarele oz. 

za ranljive skupine odraslih. 

V mesecu juniju so rdeči noski – klovni 

zdravniki prišli obiskat tudi naše stano-

valce. V treh dopoldnevih je sedem pa-

rov klovnov obiskalo vse bivalne enote 

po vseh nadstropjih stare hiše, šli pa so 

tudi po sobah v novi hiši in v dnevni 

center. Vsi ki ste imeli z njimi vsaj bežno 

srečanje, ste verjetno opazili njihovo 

zanimivo zunanjo podobo: oblačila živih 

barv, velike rože v laseh, smešna frizura, 

klobuk, naramnice, prekratke hlače, 

strgane hlače na zadnji plati, pisane 

nogavice … in rdeč nos. Tisti, ki smo jih 

spremljali po hiši, pa smo imeli privilegij  

videti še odziv stanovalcev po sobah – 

predvsem tistih, ki sta jim starost in 

bolezen vzeli že skoraj vso telesno in 

duševno moč. Težko je z besedami 

opisati te globoke trenutke, ki nekako 

zaustavijo čas. Oseba v vlogi klovna, ki 

pristopi k posamezniku, nima nobenih 

pričakovanj, nobenih zahtev. Pride, se 

približa in pogleda človeka v oči. Mogoče 

spregovori ali tudi ne. Mogoče se človeka 

dotakne ali tudi ne. Mogoče zapoje, za-

igra na inštrument. In potem čaka na 

odziv. Odziv starostnika je lahko samo 

pogled, stik z očmi, lahko je sprememba 

mimike na obrazu. Lahko je širok 

nasmeh, gibi rok, objemi … Lahko celo 

kakšna beseda ali stavek. Bistvo je stik 

dveh oseb, na nek način dotik, ki daje 

starostniku vedeti, da ni sam.  

 

Gordana Mavrič Trobec,  

dipl. delovna terapevtka
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E-QALIN, MEDNARODNI CERTIFIKAT KAKOVOSTI 
 

V DSO Ljubljana Vič - Rudnik smo 19. decembra 2017 iz rok vodilnega preso-

jevalca Bureauja Veritas, gospoda Andreja Tumpeja, prejeli certifikat kakovosti 

E-Qalin. DSO Ljubljana Vič-Rudnik je tako postal eden od 17 slovenskih 

socialnih zavodov, ki so pridobili ta mednarodni certifikat kakovosti.  

Prejem mednarodnega certifikata kako-

vosti E-Qalin je potrditev našega dobre-

ga dela na področju uvajanja skrbi za 

kakovost od leta 2014 in obenem pome-

ni zavezanost vodstva k dvigovanju ka-

kovosti našega dela in ponudbe tudi v 

prihodnje. Delo na področju kakovosti je 

zaveza vseh sodelujočih in hkrati delo, ki 

se nikoli ne zaključi. Veseli smo, da nam 

je uspelo model kakovosti vpeljati v 

predvidenem času, kar v tako veliki 

organizaciji brez sodelovanja vseh sku-

pin ne bi bilo mogoče. Pri vodenju kako-

vosti so poleg stanovalcev in njihovih 

svojcev pomembna skupina zaposleni. 

Prav zadovoljstvo zaposlenih je tisto, ki 

najbolj vpliva na dvig splošnega zado-

voljstva stanovalcev in svojcev v Domu. 

Svojce in stanovalce še naprej napro-

šamo za sodelovanje. Prosimo vas, da 

poleg konstruktivne kritike prispevate 

tudi predloge za rešitve, izboljšave in 

predloge za nove projekte v Domu. Samo 

sodelovanje vseh skupin v Domu – zapo-

slenih, stanovalcev in svojcev – ustvarja 

potrebno sinergijo, ki prinaša pozitivne 

spremembe in povečuje zadovoljstvo 

vseh. 

V prvih treh letih vodenja Doma po mo-

delu kakovosti E-Qalin smo v okviru 

skrbi za kakovost v obeh enotah skupaj 

uvedli kar 95 manjših sprememb in 10 

različnih projektov. 

mag. Barbara Purkart, pomočnica 

direktorice za strokovne zadeve 

 

PROGRAM DELA Z OSEBAMI PO PREBOLELI MOŽGAN-

SKI KAPI V NAŠEM DOMU 
 

V Domu starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik opažamo, da se povečuje 

število stanovalcev po preboleli možganski kapi. Možganska kap je skupek ne-

nadno nastalih motenj v delovanju delov možganov zaradi prekinjene preskrbe 

možganov s krvjo ali pa zaradi krvavitve v ta del možganov. Porast števila 
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stanovalcev, ki doživijo možgansko kap, je en glavnih razlogov, da smo se v Do-

mu odločili za izvedbo projekta Program dela z osebami po preboleli možgan-

ski kapi. Naš glavni cilj je poenotenje dela z obolelimi stanovalci ter multidisci-

plinaren pristop, kar pomeni, da pri tem sodelujemo vsi zdravstveni delavci. 

Stanovalce po preboleli možganski kapi 

v Domu tako obravnava multidiscipli-

narni tim, ki ga sestavljajo stanovalec in 

njegovi svojci, zdravnik, vodja tima – 

DMS oz. srednje medicinske sestre, fizio-

terapevtka, delovni terapevt, socialna 

delavka ter vodja prehrane.  

Projektno skupino smo zasnovali Narcis 

Čauš, dipl. zdravstvenik, Teja Dežman, 

dipl. delovna terapevtka, Miha Papež, 

dipl. delovni terapevt in Sabina Grablje-

vec, dipl. fizioterapevtka. V razširjeno 

projektno skupino smo povabili tudi 

srednje medicinske sestre oz. tehnike in 

negovalno osebje, ki bodo skrbeli za 

kakovostno delo s stanovalci v posame-

zni bivalni enoti. Razširjeno projektno 

skupino tako sestavljajo Irma Palamar, 

Mirsada Jukić, Fata Horozović, Mirjam 

Leskovar, Drago Kalamar, Irma Mujakić, 

Amanda Jovanović, Diana Čoralić, Suada 

Krupić in Rusmira Cerić. 

Ob sprejemu novega stanovalca oz. ob 

akutnem stanju po preboleli možganski 

kapi že sprejetega stanovalca preverimo 

zdravstveno dokumentacijo ter izvede-

mo oceno stanja. Način obravnave pred-

stavimo članu razširjene projektne sku-

pine v posamezni bivalni enoti, ki infor-

macije prenese na ostalo osebje v bivalni 

enoti in vodje tima ter nadzoruje delo 

pri posameznem stanovalcu. Člani pro-

jektne skupine na multidisciplinarnih 

timih sodelavcem predstavijo stanoval-

ce, ki so vključeni v program obravnave.  

V prvem delu projekta smo pričeli tudi z 

izobraževanjem zaposlenih. V oktobru 

2017 smo organizirali interno izobraže-

vanje za zaposlene Doma, kjer je preda-

val zdravnik Daniel Globokar z Univer-

zitetnega rehabilitacijskega inštituta 

Republike Slovenije – Soča. Predstavil je 

predvsem teoretične osnove možganske 

kapi, oblike možganske kapi, preven-

tivne  ukrepe,  prepoznavanje možganske  

 

Prikaz pravilne uporabe plegične (prizadete) roke  
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kapi ter zdravstveno nego in rehabili-

tacijo stanovalca po preboleli možganski 

kapi. V novembru 2017 pa smo Narcis, 

Teja, Miha in Sabina izvedli delavnice, 

namenjene predvsem negovalnemu ose-

bju in tudi ostalim. Potekale so po posa-

meznih nadstropjih Doma. Delavnice so 

vsebovale osnovne pristope ravnanja z 

osebami po preboleli možganski kapi: 

pravilne položaje in podlaganje stano-

valca v postelji, oblačenje in slačenje, 

hranjenje in položaje pri hranjenju.  

Organizirati nameravamo tudi izobraže-

vanje, namenjeno svojcem stanovalcev  

po preboleli možganski kapi. Izobraže-

vanje bo vodil povabljeni predavatelj, 

predavanje pa bo zajemalo splošno zna-

nje o možganski kapi. 

Cilja obravnave v našem Domu sta, poleg 

poenotene kakovostne nege in rehabili-

tacije, predvsem premagovanje posledic 

bolezni in vzpodbujanje vključevanja 

obolelega v življenje v Domu in v širše 

okolje. 

Narcis Čauš, dipl. zdravstvenik,  

Teja Dežman, dipl. delovna terapevtka, 

Miha Papež, dipl. delovni terapevt in 

Sabina Grabljevec, dipl. fizioterapevtka 

 
 

BAZALNA STIMULACIJA 
 

Tridnevni izobraževalni program, ki smo se ga letos udeležili zaposleni v Domu 

na Bokalcah, je nosil naslov Bazalna stimulacija pri negi stanovalcev. Preda-

vateljica, ga. Katijana Harašić, trenerka bazalne stimulacije po prof. Fröhlichu, 

nam je svoje znanje in bogate izkušnje podajala na dinamičen in slikovit način. 

Verjetno se marsikdo ob branju tega prispevka sprašuje, kaj bazalna stimulacija sploh 

je. Rada bi odgovorila na čim bolj preprost način, da bi vsaj nekaj informacij, ki smo 

jih na izobraževanju prejeli, v prakso prešlo ne samo zaposlenim, pač pa tudi svojcem 

in mogoče stanovalcem – skratka vsem, ki imate stik s starim človekom, ki je precej 

ali že v celoti psihofizično odvisen od tuje pomoči. 

Beseda 'bazalna' pomeni 'osnovna, temeljna'. Posegamo za temeljnimi sposobnostmi, 

ki jih ima vsak človek še iz obdobja razvoja v materinem trebuhu (otrok se v materni-

ci dotika njenih sten, se sam premika, čuti mamin govor, bitje srca, vibracije, mamino 

kašljanje, kolcanje, hojo). Pomagajo nam stopiti v kontakt z osebo.  

Beseda 'stimulacija' pomeni 'vzpodbuda'. Vzpodbuditi, motivirati, ohrabriti osebo, da 

stopi v kontakt z drugo osebo in okolico, ki jo obdaja.  
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Lahko bi rekli, da je bazalna stimulacija 

osnovna, ciljno usmerjena ponudba raz-

ličnih dražljajev (preko čutil), ki jih 

posameznik sprejme ali pa ne in nam 

odgovor na našo stimulacijo poda na 

način, ki ga še zmore in želi dati tukaj in 

sedaj. 

Bazalna stimulacija je nebesedni dialog, 

predvsem pa služi za dojemanje samega 

sebe, lastnega telesa in okolice.  

Bazalna stimulacija je odgovor na vpra-

šanje, kako in na kakšen način pristopi-

mo k posamezniku.  

Osnovna stimulacija je lahko somatska 

(dotik – telesni kontakt), vibracijska 

(govor, bitje srca, vibracije) in ravno-

težnostna (premiki). Ostale stimulacije 

so še: taktilna (dotik predmeta, povr-

šine: mrzlo, toplo, gladko, hrapavo, 

mokro …), oralna (okus: sladko, kislo, 

slano ...), olfaktorna (vonj), avditorna 

(sluh) in vizualna (vid). 

Dotik nam omogoča prepoznavo lastne-

ga telesa. Sprememba ali izguba predsta-

ve o lastnem telesu lahko povzroči nego-

tovost lastnega obstoja (kako se doži-

vljam, imam stik z okolico, počutim se 

sprejetega). Zato naj bo dotik jasen in 

verbalno najavljen.  

Vibracijska stimulacija omogoča spozna-

ti telesno globino in polnost. Impulzi se 

prenašajo v globino preko skeleta (npr. 

uporaba malih aparatov za masažo). 

Ravnotežnostna stimulacija vzpodbudi 

ravnotežje ter služi za orientacijo v 

prostoru in v lastnem telesu (npr. 

menjavanje položajev, zibanje, pasivno 

gibanje delov telesa). 

Pri ostalih načinih stimulacije (taktilna, 

oralna, olfaktorna, avditorna, vizualna) 

je priporočljivo upoštevati, kakšna hrana 

je bila posamezniku všeč, katerih okusov 

ni maral, katera glasba mu je bila pri 

srcu, kateri zvoki so ga mogoče vznemi-

rjali, kateri vonji so mu bili domači … Ne 

pričakujmo nobenih posebnih ali točno 

določenih reakcij. Oseba odreagira na 

način, ki ga pač v danem trenutku še 

zmore. 

Bazalna stimulacija je način dela, za 

katerega je potrebna pripravljenost, da v 

vsakodnevni praksi nenehno spreje-

mamo in iščemo nova spoznanja, nove 

rešitve.  

Vodja tima Marija Modrijan je povedala: 

»Izobraževanje, ki sem se ga udeležila, 

me je prepričalo v skorajda čarobno moč 

dotika, ki nam odpira možnost za vstop v 

najbolj prvinski svet vsakega človeškega 

bitja. Zavedam se, da so naše možnosti 

za izvajanje postopkov po principu 

bazalne stimulacije omejene z objekti-

vnimi pogoji, imamo pa veliko možnosti 

za uporabo majhnih korakov, ki niso 

časovno potratni – lep primer je dotik ob 

pristopu k stanovalcu in ob odhodu od 

njega (vklop – izklop).«  
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Bolničarka Mirsada Jukič pravi: »Slišali 

smo veliko koristnih informacij, ki jih 

upoštevamo pri kontaktu s stanovalci. 

Npr. ko se stanovalec z roko krepko drži 

ograjice ali stola in želimo, da se prema-

kne, z gladenjem njegove roke od konic 

prstov proti zapestju sprostimo prijem 

in oseba dlan razpre. Podobno je z glade-

njem obraznih predelov, da stanovalec 

odpre usta pri hranjenju.« 

Strežnica Silva Zalesnik doda še: 

»Pomemben se mi zdi dotik rame pri 

človeku ob prihodu – prijava in ob 

odhodu – odjava. «  

Izobraževanja se je udeležila tudi Ana 

Štefančič, vodja zdravstvene nege in 

oskrbe: »Spoznali smo nov princip dela – 

bazalno stimulacijo. Naučili smo se, kako 

stanovalcem pomagamo, da negovalni 

dotik za osebo ni ogrožajoč, ampak pri-

jetno navezovanje človeškega stika. V 

praksi smo dobili zelo pozitivne izku-

šnje, da lahko z bazalno stimulacijo ne-

mirnega stanovalca pomirimo, pasivne-

ga pa vzpodbudimo.« 

 

Gordana Mavrič Trobec,  

dipl. delovna terapevtka 

 

 

ODPRTJE DEMENCI PRIJAZNE TOČKE 
 

27. junija 2018 smo v obeh enotah Doma starejših občanov Ljubljana Vič - 

Rudnik, Bokalce in Kolezija, slavnostno odprli Demenci prijazni točki. 

Točki sta odprli mag. Barbara Purkart, 

pomočnica direktorice za strokovne za-

deve in ga. Vlasta Hojan, predstavnica 

Združenja Spominčica. 

Mreža Demenci prijaznih točk Združenja 

Spominčica se v okviru projekta Za de-

menci prijazno skupnost vzpodbudno 

širi po Sloveniji. V obeh enotah našega 

Doma smo k projektu pristopili z željo, 

da prispevamo k ozaveščenosti o tej 

bolezni in k oblikovanju demenci 

prijaznega okolja, ki je za kakovostno 

življenje oseb z demenco in njihovih 

svojcev nujno potrebno. 
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V Domu se že mnogo let vsakodnevno 

srečujemo z osebami z demenco, nji-

hovimi svojci in ostalimi, ki želijo izvede-

ti več o tej bolezni. Pri tem jim na pod-

lagi izkušenj nudimo informacije, pomoč, 

konkretne nasvete za ravnanje, usmeri-

tve, čustveno oporo in tudi naše storitve. 

Svoje znanje obnavljamo, zaposleni se 

redno izobražujemo, spremljamo tudi 

raziskave, novosti in inovacije na tem 

področju. Še posebej pa cenimo vsako 

osebno izkušnjo z osebami z demenco, ki 

nam ponudi dodaten uvid in usmeritev 

za delo. Verjamemo namreč, da so tudi 

osebe z demenco in njihovi svojci dobri 

učitelji, zato želimo to znanje razvijati 

skupaj in ga v skupnosti širiti s podpor-

nimi  aktivnostmi,  ko  so  svetovanje,  pre- 

davanja in skupine za samopomoč. Tako 

želimo na tem področju v lokalni sku-

pnosti ostati pomemben akter, krepitev 

sodelovanja z Združenjem Spominčica 

pa je pri tem nepogrešljivo. 

Skupaj ustvarjamo prostor, kjer lahko 

vsak dobi potrebne informacije in po-

moč v zvezi z demenco. Z nastopom 

domskega žoga benda Mambo kiks in 

pevskega zbora enote Kolezija, ki sta 

pospremila uradno odprtje, pa je naša 

točka postala še bolj prijazna. V tem 

duhu odprtosti in sproščenosti želimo 

sodelovati tudi v prihodnje. 

 
Matej Peteh,  

dipl. socialni delavec 

 

 

PALIATIVNA OSKRBA 
 

V našem Domu še naprej izvajamo aktivnosti na področju integrirane pali-

ativne oskrbe. S pomočjo zdravnikov Urške Lunder in Matjaža Figlja izvajamo 

družinske sestanke s stanovalci in njihovimi svojci.  

Člani paliativnega tima se skupaj s sode-

lavci trudimo, da dogovore, ki jih sprej-

memo na družinskih sestankih, po naj-

boljših močeh prenašamo in udejanjamo 

v praksi. 

Veseli nas, da so naša prizadevanja v 

veliki meri pozitivno sprejeta in pove-

čujejo kakovost bivanja našim stano-

valcem v zadnjem obdobju napredovale 

kronične bolezni. To nam vliva pogum in 

moč za nadaljnje delo in učenje na 

področju paliativne oskrbe. 

 

Marija Modrijan,  

dipl. medicinska sestra 
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PRIDOBITEV CERTIFIKATA LGBT PRIJAZNO 
 

LGBT je okrajšava, s katero označujemo lezbično, gejevsko, biseksualno in 

transspolno skupnost. V našem Domu smo si v letnem načrtu dela zadali 

nalogo, da bomo pristopili k pridobitvi certifikata LGBT prijazni, ki ga 

podeljuje Mestna občina Ljubljana.  

Prvi korak smo maja s štiriurnim izobraževanjem naredili vodje. Pridobili smo veliko 

novega znanja in odprli mnogo vprašanj s področja (ne)diskriminacije LGBT oseb. Na 

izobraževanju so združili moči Društvo Legebitra, Zavod TransAkcija, Društvo ŠKUC, 

sekcija LL in Odvetniška pisarna Sladič & Resnik. Spoznali smo vsakdanje življenje 

gejev in lezbijk v Sloveniji, biseksualnost in transspolnost. Seznanili smo se s prepo-

vedjo diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega 

izraza ter s socialnimi pravicami LGBT oseb, istospolnih parov in družin v slovenski 

zakonodaji. V skupinskem delu smo reševali različne primere in poskušali najti 

najboljše odgovore na podane izzive.  

Nadaljevali smo s krajšim, enournim interaktivnim predavanjem, ki smo ga junija v 

sodelovanju z društvom Legebitra izvedli za vse ostale zaposlene. Izobraževanje je 

bilo usmerjeno predvsem na vprašanja iz vsakdanjega življenja v Domu.  

 

 

 

 

Z  ozaveščanjem  zaposlenih  in  s  pridobljenim  novim  znanjem  v  Domu  prispevamo  k: 
 

• boljšemu razumevanju temeljnih človekovih pravic LGBT oseb, 

• vključujočemu okolju za LGBT sodelavce in sodelavke, 

• dvigu osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za LGBT 

uporabnice in uporabnike ter k 

• povečanju občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT oseb v delovnem in 

uporabniškem okolju. 
 

mag. Barbara Purkart, pomočnica  

direktorice za strokovne zadeve 
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OKROGLA MIZA NA TEMO DEFICITARNIH POKLICEV – 
POKLICEV PRIHODNOSTI: BOLNIČARKE - NEGOVALKE IN 
SOCIALNE OSKRBOVALKE 
 

Ob 64. letnici DSO Ljubljana Vič - Rudnik smo 5. oktobra 2017 organizirali Dan 

odprtih vrat z naslovom Dan sožitja generacij in poklicev. Trinajst sodelujočih 

na okrogli mizi je z moderatorko Karin Eleno Sanchez spregovorilo o potrebah 

na trgu dela, šolanju in delu ljudi, ki opravljajo plemenita poklica bolničarke - 

negovalke in socialne oskrbovalke – poklica prihodnosti. Sodelujoči in gostje 

dogodka so bili do države kritični: normativi zaposlovanja so različni za 

različne ustanove, poklica pa sta premalo finančno ovrednotena. Vsi prisotni 

smo bili enotni: »Starejši niso strošek, pač pa civilizacijski dosežek. S svojo 

modrostjo in izkušnjami lahko v družbi še veliko prispevajo.« 
  

Demografske spremembe v naši družbi 

vplivajo na potrebe po določenih poklic-

nih profilih, ki skrbijo za starejše, med 

njimi sta tudi bolničarka - negovalka in 

socialna oskrbovalka. Na Zavodu za 

zaposlovanje RS spremljajo prijave in 

vpise mladih v izobraževalne programe, 

prav tako pa tudi potrebe na trgu dela. 

Kot je poudarila Zlata Šlibar, so se potre-

be na trgu dela po obeh poklicih v zad-

njih dveh letih povečale, zaradi staranja 

prebivalstva pa nista perspektivna samo 

omenjena poklica, marveč vsi poklici v 

zdravstvu. Največ zanimanja za oba po-

klica je v starostni skupini od 30 do 49 

let, kar je razumljivo, saj so poleg stro-

kovnega znanja za oba poklica potrebne 

tudi življenjske izkušnje. Zavod za zapo-

slovanje RS zainteresiranim brezposel-

nim omogoča tudi usposabljanje za pri-

dobitev NPK – nacionalne poklicne kvali-

fikacije. NPK (katalog strokovnih stand-

ardov in spretnosti, ki predpisuje način 

potrjevanja in preverjanja neformalno in 

formalno pridobljenih znanj, spretnosti 

in veščin) za socialnega oskrbovalca je v 

resnici ena najstarejših NPK v Sloveniji, 

nastala je že leta 2000, je povedala 

Barbara Velkov Rozman iz Centra RS za 

poklicno izobraževanje.  
 

O svojem poklicu socialne oskrbovalke 

sta spregovorili Adrijana Resanovič iz 

našega Doma in Vida Kepec iz ZOD. Obe 

svojo službo jemljeta kot poslanstvo in 

se strinjata, da to ni poklic za vsakogar. 

»Ljubezen in naklonjenost do starejših 

ljudi, etičnost, dobrosrčnost ter dobra 

komunikacija so nujni, to pa je potrebno 

imeti v sebi.« Socialni oskrbovalci poma-

gajo oskrbovancem pri oblačenju in go-

spodinjskih opravilih, skrbijo za higieno 
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v oskrbovančevem okolju ter pomagajo 

pri izvedbi zdravstvene nege. Tako 

Adrijani kot Vidi humano in plemenito 

delo prinaša veliko notranjega zado-

voljstva. »Za menjavo poklica ni nikoli 

prepozno in če bi prej vedela, bi se že 

prej odločila za ta poklic,« je še po-

udarila Vida. 

Za to, da so socialni oskrbovalci za svoje 

delo kar najbolje usposobljeni in deležni 

tudi obsežnega praktičnega usposablja-

nja, skrbijo na Socialni zbornici Slove-

nije, kjer med drugim verificirajo pro-

grame izvajalcev usposabljanja za soci-

alne oskrbovalce, teh je v Sloveniji tre-

nutno 25. Po besedah mag. Urške 

Borišek Grošelj so od marca 2016 krite-

riji za izvedbo usposabljanj poenoteni; 

minimalno število ur usposabljanja je 

150, od tega je polovico ur namenjenih 

praktičnemu usposabljanju. »Poklic so-

cialnega oskrbovalca je namenjen odra-

slim, starejšim od 23 let, večina udele-

žencev, ki se odločijo za šolanje, pa je 

starih med 45 in 55 let,« nam je zaupala 

Urška Kavčič Rihar iz Centra za poslovno 

usposabljanje pri Gospodarski zbornici 

Slovenije.  

O poklicu bolničarke - negovalke je spre-

govorila Irma Mujakić iz našega Doma, ki 

se je za svoj poklic v zrelejših letih 

izšolala s pomočjo našega Doma. Šolanje 

je bilo zanjo izjemno lepa izkušnja in 

tudi poklic ji je pisan na kožo, »zanj so 

potrebni znanje, duša in srce.« 

Tatjana Koritnik s Srednje zdravstvene 

šole Ljubljana skrbi za organizacijo pra-

ktičnega usposabljanja bodočih bolni-

čarjev. »V 3-letnem poklicnem izobraže-

vanju je prakse res veliko, skoraj 6 

mesecev – 912 ur, pri čemer pa so bodo-

či bolničarji deležni še 400 praktičnega 

pouka v skupinah dijakov v Domovih za 

starejše pod mentorstvom strokovno-

pedagoškega delavca.« 

»Praktično usposabljanje z delom je res 

koristno,« meni tudi dijakinja in bodoča 

bolničarka Klaudija Vesel, ki ima rada 

stik s starejšimi in njihovimi zgodbami. 
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Gospa Danica Petraš, stanovalka našega 

Doma je z delom osebja zelo zadovoljna: 

»Najbolj veseli smo, če jih vidimo, a jih 

ne rabimo,« je nasmejala vse prisotne in 

poudarila, da imajo stari veliko izkušenj 

in da jih mladi včasih ne morejo razu-

meti. »Ko smo stari, si najbolj želimo 

osebnih stikov in pogovora, zaposleni pa 

morajo poskrbeti za veliko ljudi in za 

druženje nimajo časa.«  

Za družabništvo, klepet in individualno 

spremljanje stanovalcev skrbijo tudi 

prostovoljci, je povedala mag. Barbara 

Purkart. V našem Domu letno deluje 

med 40 in 50 prostovoljcev različnih sta-

rosti in različnih profilov. Vsi so deležni 

uvodnega usposabljanja v sodelovanju z 

domskimi službami in mentorstva. 

In zakaj je lepo biti prostovoljec? Po 

besedah Andreje Hoja je prostovoljstvo 

notranji klic, ko človek podari svoj čas in 

pomoč nekomu, ki ju potrebuje. Prosto-

voljstvo je odlično tudi za gradnjo in 

razvoj medgeneracijskega sodelovanja, 

ko starejšim izražamo čut in spošto-

vanje. »Rada imam stike s starejšimi, v 

Dom prihajam tudi večkrat tedensko in 

starejši tudi meni veliko dajo.« Prosto-

voljec polepša dan in pričara nasmeh, ne 

da bi karkoli pričakoval v zameno. 

»Stari ljudje imamo veliko znanja in 

izkušenj, kar je treba izkoristiti. Zato sto-

pimo v akcijo, vsak izmed nas lahko vpli-

va na različne akterje, samo tako se bo 

kaj spremenilo,« je pozvala k akciji 

Zorica Škorc, predsednica in prostovolj-

ka Zveze društev za socialno geronto-

logijo Slovenije. 

 

mag. Barbara Purkart, pomočnica 

direktorice za strokovne zadeve in  

Karin Elena Sanchez 

 

 

MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM V ZDRAVSTVENI 

NEGI IN OSKRBI 

 

V našem Domu se že nekaj let srečujemo s prepogosto menjavo zaposlitve pri 

zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi. V kadrovski službi in tudi znotraj 

organizacije dela v zdravstveni negi in oskrbi smo v preteklosti sprejeli že več 

ukrepov, s katerimi smo poskušali vplivati na zmanjšanje odhajanja sode-

lavcev, ki pa niso bili dovolj učinkoviti, da bi zaustavili odhode v druge delovne 

organizacije.  
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Januarja 2018 se je prvič sestala raz-

širjena delovna skupina za pripravo 

uvajalnega usposabljanja za novozapo-

slene. Ugotovili smo namreč, da nas 

najpogosteje zapuščajo novi sodelavci, ki 

se ne znajdejo ali pa v novem delovnem 

okolju niso najbolje sprejeti. Dogovorili 

smo se, da bodo vodje tima – DMS v 

vsaki bivalni enoti izbrali izkušene zapo-

slene in jih prosili, da postanejo mentorji 

novozaposlenim. Na ta način bomo po-

skrbeli, da bodo novi sodelavci od 

prvega dne v dobrih rokah, da bodo 

zagotovo prejeli vse potrebno znanje za 

svoje delo ter da bodo poznali dobre 

prakse, ki jih imamo v našem Domu.  

Konec februarja smo imeli prvo srečanje 

mentorjev za uvajanje novozaposlenih. 

Srečanje je bilo namenjeno poenotenju 

praks uvajanja novozaposlenih v negi in 

izmenjavi mnenj ter predlogov mentor-

jev. Cilj uvedbe mentorstva je, da bi 

mentorji delovali usklajeno v obeh 

enotah in bi v delo vse novozaposlene 

uvedli na podoben način. Vsaka bivalna 

enota na Bokalcah ima po šest mentor-

jev, na Koleziji pa vsaka po tri. Mentorji v 

obeh enotah so zadolženi za predajo 

znanja novozaposlenim. Vse informacije 

in opravila, ki jih mentorji predajo novo-

zaposlenim, sproti beležijo na obrazec, 

ob koncu uvajanja pa vodja tima – DMS 

preveri, ali je novozaposleni pridobil vse 

informacije v okviru kompetenc posa-

meznega profila, da lahko nastopi samo-

stojno delo. Pri uvajanju novozaposle-

nega sodelavca sodeluje ves tim tudi na 

ta način, da novozaposlenemu sodelavcu 

in mentorju da dovolj časa, da se novi 

sodelavec nauči vseh veščin dela.  

Ker smo učeča se ustanova, je mentor-

stvo pomembno tudi za usposabljanje 

dijakov in študentov, ki v naše delovno 

okolje prihajajo iz učilnic in predavalnic 

srednjih šol ali fakultet. 

Mentorstvo je zahtevno in odgovorno 

delo, ki zaposlenim prinaša dodatne 

odgovornosti in obveznosti. Posebej 

pomembni sta dobra organizacija dela v 

posamezni bivalni enoti in pripravlje-

nost celotnega delovnega tima za pomoč 

paru novozaposleni – mentor. Vodje 

tima – DMS morajo mentorstvo novoza-

poslenih pozorno spremljati in nuditi 

oporo vsem – novozaposlenim, mentor-

jem in celotnemu timu. 

 

Ana Štefančič, vodja ZNO in  

mag. Barbara Purkart, pomočnica 

direktorice za strokovne zadeve 



 

44 

 

IZ RECEPCIJE 

 

V domski recepciji se na obeh enotah Doma, na Bokalcah in na Koleziji, 

trenutno izmenjuje šest zaposlenih: Rudi, Rajko, Zorica, Nevenka, Željka in jaz.  

Naj vam predstavim naš delovni dan na Bokalcah. 

V dopoldanskem času pregledamo elektronsko pošto in raznesemo časopise po hiši. 

Oglašamo se na telefonske klice in dajemo potrebne informacije ali klice prevezujemo 

ustreznemu osebju v hiši. Podobno je z obiskovalci, ki stopijo k okencu. Preko daljin-

skega sistema dvigujemo zapornico na glavnem vhodu na dvorišče Doma in šoferje 

usmerjamo, da kdo koga ne zaparkira. V dopoldanskem času je precej »prometa«. 

Prihajajo reševalna vozila, dostava hrane v domsko kuhinjo, razni serviserji, novo-

sprejeti stanovalci s svojci, uporabniki dnevnega varstva in njihovi spremljevalci, 

študentje, prostovoljci, nastopajoči in predavatelji, v času prenove nove hiše pa še 

razni izvajalci. 

V recepciji imamo ekran za pregled 

videonadzora na vhodih v Dom. 

Pri nas je tudi zvezek za vpis raznih 

hišnih popravil za vzdrževalno službo. 

Zaposleni pokličejo, kje in kaj je potre-

bno popravila, mi pa to zabeležimo.  

Na mizi imamo tudi kartončke in evi-

denčni list za zaposlene, ki se odločijo za 

izbor »male malce«.  

Na steni je viseča omara s ključi. Vsak, ki 

vzame ali vrne katerikoli ključ, se vpiše v 

evidenčni zvezek ključev. 

Ko gremo na malico, nas nadomešča 

sodelavec iz vzdrževalne službe. 

V popoldanskem času se »živ-žav« neko-

liko umiri. Prihajajo predvsem obiski 

stanovalcev, občasno reševalna vozila in 

dežurni zdravnik. Prevezujemo klice 

svojcev v bivalne enote, včasih pa kliče-

mo službo nujne medicinske pomoči in 

svojce, če sestre v bivalni enoti ne dobijo 

telefonske povezave.  

Zvečer zaklenemo vse izhode, poleti tudi 

stole na zunanji ploščadi in zapremo 

senčnike. Ob 21. uri, ko zaključimo, 

prevežemo telefonsko linijo za nujne 

klice na telefon medicinske sestre v 

nočni službi. 

Po najboljših močeh se trudimo, da svoje 

delo opravimo dobro in da smo prijazni 

do vseh. 
 

Vida Markovič, 

 receptorka 
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GRIPA JE LAHKO HUDA BOLEZEN 
 
Vsakdo od nas si želi ostati zdrav, bolezni nihče ne mara. Moj namen ni 

prestrašiti bralce tega zapisa, temveč ozavestiti zaposlene, stanovalce in ostale 

bralce, da se gripi lahko danes tudi izognemo. Navedla bom nekaj dejstev v 

zvezi z sezonsko gripo. 

Večina ljudi, ki zboli za gripo, se relativno hitro pozdravi, ne da bi potrebovali 

kompleksnejšo zdravstveno obravnavo in oskrbo. Za ljudi s povečanim tveganjem pa 

ima gripa lahko zelo težak potek z zapleti ali celo smrten izid. 

Kaj povzroča gripo? Gripa sodi med 

virusna, nalezljiva obolenja. Povzročajo 

jo virusi iz skupine Orthomyxoviridae, 

ločimo tri tipe: A, B in C. Virusi tipa A se 

spreminjajo vsako leto in so najpogo-

stejši krivci za epidemije in pandemije 

(H3N2 ali H1N1). Virus tipa B se redkeje 

spreminja, običajno se najraje širi v ko-

lektivih in prizadene manjšo populacijo 

ljudi. Ostali virusi v tem trenutku še 

krožijo med pticami, prašiči in konji in 

se zelo redko pojavljajo pri drugih žival-

skih vrstah, obstaja pa velika verjetnost 

mutacije virusa in s tem prenos na člo-

veka. To bi bil lahko povod za obolevanje 

večjega števila človeštva s slabšim izi-

dom, saj se s temi virusi neposredno še 

nismo srečali in zato tudi nimamo razvi-

tih protiteles. Bolezen se prenaša kaplji-

čno – s kihanjem, s slino, govorom, roko-

vanjem in preko površin. Bolna oseba je 

najbolj kužna že 24 ur pred pojavom 

bolezenskih znakov in nekaj dni po 

pojavu le-teh, v večini se izločanje virusa 

postopoma konča v desetih dneh. Vrh 

obolevnosti je običajno konec januarja 

ali začetek februarja. 

Klinična slika gripe: bolezenski znaki 

nastopijo 1–3 dni po okužbi. Pri nekate-

rih osebah so simptomi lahko zelo blagi 

in se kažejo kot lažji prehlad. Gripo in 

njenega povzročitelja dokažemo z mi-

krobiološkim testiranjem odvzetih kuž-

nin (bris nosu, žrela, aspirat spodnjih 

dihal). 

 

Tipični znaki okužbe so: 

• nenaden začetek z mrazenjem, 

telesna temperatura nad 38 °C, 

• utrujenost, bolečine v mišicah in 

sklepih, 

• kašelj, 

• glavobol, 

• pekoč občutek v žrelu, izcedek iz 

nosu, pekoč občutek v očeh, 

solzenje. 

Kadar govorimo o okrevanju brez zaple-

tov, traja bolezen od enega do največ 

dveh tednov. Zdravi se simptomatsko, 
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kar pomeni počitek in zdravila za lajša-

nje pojavov in simptomov ob okužbi. 

Protivirusna zdravila se izjemoma pred-

pišejo v skladu s Smernicami za uporabo 

protivirusnih zdravil iz skupine zaviral-

cev nevraminidaze za zdravljenje in pre-

prečevanje gripe (objavljeno na spletni 

strani NIJZ). Zdravilo se predpiše bolni-

kom s povečanim tveganjem za težji 

potek bolezni oziroma bolnikom, pri 

katerih težja oblika z zapleti že poteka. 

Zdravljenje s protivirusnimi zdravili ni 

nadomestilo za cepljenje proti gripi. 
 

Kdo so osebe s povečanim tveganjem? 

Zaplete pri gripi lahko pričakujemo pri 

osebah z boleznimi srca, ožilja in ledvic, 

z debelostjo, s sladkorno boleznijo, s 

kroničnimi pljučnimi obolenji, z oslabe-

lim imunskim sistemom, z nevrološkimi 

obolenji in motnjami v nevro-razvojnem 

obdobju, pri onkoloških bolnikih, pri sta-

rejših nad 65 let, pri nosečnicah in malih 

dojenčkih. 
 

Najpogostejši zapleti ob okužbi z gripo: 

• poslabšanje osnovne kronične bo-

lezni 

• primarna virusna pljučnica 

• sekundarna bakterijska pljučnica 

• vnetje srednjega ušesa 

Redkejši zapleti ob okužbi z gripo: 

• hudo poslabšanje osnovne kronične 

bolezni 

• vnetje srčne mišice 

• encefalitis 

• prizadetost centralnega živčnega 

sistema 

• Reyjev sindrom 

• Guilliain–Barrejev sindrom 

• smrt 

Zaščita pred gripo in preventivni ukrepi 

Gripa spada med sezonske bolezni in se 

v našem okolju pojavlja v poznojesen-

skem in zimskem času. Prvi preventivni 

ukrepi vsakega od nas so zdrav življenj-

ski slog, čim več gibanja na svežem 

zraku in obvladovanje morda že prisotne 

kronične bolezni. Pomembni so poostre-

na higiena, dosledno umivanje in razku-

ževanje rok ter prezračevanje prostorov. 

V tem času se praviloma izogibamo za-

drževanju v večjih skupinah v zaprtih 

prostorih. Kar še sami lahko storimo za 

to, da ne zbolimo in s tem preprečimo 

tudi večjo obolevnost v kolektivu, pa je 

učinkovita zaščita pred gripo s ce-

pljenjem. 

Cepljenje je priporočljivo za vse zdrav-

stvene delavce in za ljudi v poklicih, pri 

katerih bi zaradi številčnejše odsotnosti 

z dela ogrožali nujne dejavnosti v družbi. 

Priporočeno je tudi za vse osebe s pove-

čanim tveganjem za zaplete ali s pred-

vidljivim težjim potekom bolezni. Cep-

ljenje se prične proti koncu jeseni, cepil-

na sezona največkrat poteka v mesecu 

novembru in traja, vse dokler število 

obolelih ne prične upadati. Cepljenje je 
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potrebno enkrat letno. Ob cepljenju se 

imunost razvije najkasneje v 14-ih dneh. 

Ker se virusi gripe hitro spreminjajo, 

strokovnjaki vsako leto izdelajo novo 

cepivo, za katero predvidevajo, da bo v 

tem obdobju najbolj učinkovito. Tudi če 

je v cepivu drug soj virusa, bo cepljena 

oseba – če zboli – praviloma prebolevala 

gripo v blažji obliki. Pred cepljenjem je 

obvezen posvet z izbranim osebnim 

zdravnikom, ki cepljenje glede na trenut-

no zdravstveno stanje ali morebitne kro-

nične bolezni posameznika priporoči ali 

odsvetuje. Cepljenje ni dovoljeno ose-

bam z alergijo na jajca. 

Priporočila svetovne zdravstvene orga-

nizacije o precepljenosti v skupini sta-

rejših nad 65 let so, da naj bi ta znašala 

vsaj 75 %. Podatek za Slovenijo v letu 

2015/16 znaša pri tej populaciji zgolj 

10,4 %. Precepljenost celotne populacije 

tudi sicer upada. Neželeni učinki ob ce-

pljenju so redki, najpogosteje se ob 

mestu vboda pojavi oteklina ali rdečina, 

povišana telesna temperatura je zelo 

redka, občasno se pojavita glavobol in 

kakšen dan slabšega počutja. Stranski 

učinki običajno hitro izzvenijo. Če se ob 

cepljenju pojavijo neželeni učinki, je o 

njih potrebno obvestiti osebnega zdrav-

nika. 

Dejstvo je, da ne glede na starost lahko 

za gripo zboli vsakdo izmed nas. Skle-

pam, da si tega nihče ne želi, torej lahko 

ukrepamo preventivno. Dobra stran je, 

da imamo cepivo, ki zmanjša tveganje za 

okužbo z gripo, zmanjša tveganje za na-

stanek hude bolezni z zapleti, prepreči 

bolnišnično zdravljenje in celo smrt. 

Nenazadnje s tem, ko ne zbolimo, ker 

smo se cepili, preprečujemo tudi širjenje 

bolezni na naše družinske člane, prija-

telje in druge. Cepljenje in cepivo proti 

sezonski gripi sta v naši ustanovi tako za 

stanovalce kot za zaposlene prostovoljna 

in brezplačna, uporabljeno pa je popol-

noma enako cepivo, kot v ostalih zdrav-

stvenih ustanovah. 

Menim, da glede na vsa priporočila stro-

ke in dejstva o koristnosti cepljenja dile-

me o samem cepljenju ne bi smelo biti 

več. Za vsa morebitna vprašanja v zvezi s 

tem sem/smo vam na voljo. Se vidimo v 

novembru ob cepljenju. 

 

Povzeto po: 

Cepljenje je varno; www.euro.int/en/fluaware  

Sezonska gripa in cepljenje; www.nijz.si  

Gripa drugače prizadene malčka,odraslega ali 

starostnika; www.nasa-lekarna.si  

GRIPA – izboljšajmo precepljenost, informativno 

gradivo za zdravstvene delavce; NIJZ, oktober 2015 

Z znanjem do boljšega zdravja – Gripa; www.nijz.si  

Priporočilo za obravnavo izbruha ali suma gripe v 

socialno-varstvenih zavodih; 

(www.nijz.si/files/datoteke/priporočila za 

obravnavo izbruha ali suma na izbruh gripe v 

socialno varstvenih zavodih.pdf)  
 

 

Jana Korinšek,  

dipl. medicinska sestra 

http://www.euro.int/en/fluaware
http://www.nijz.si/
http://www.nasa-lekarna.si/
http://www.nijz.si/
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PREGLED DOGODKOV 
 

SEPTEMBER 2017 

• 26. 9. Nastop Invalidskega pevskega 

zbora Ljubljana Moste - Polje 

• 27. 9. Sodelovanje na Festivalu za 

Tretje življenjsko obdobje v Cankar-

jevem domu 

• 28. 9. Praznovanje rojstnih dni stano-

valcev, rojenih v mesecu septembru 

 

OKTOBER 2017 

• 3. 10. Zabava z jubilanti ob obletnici 

Doma 

• 5. 10. Dan odprtih vrat z naslovom 

Dan sožitja generacij in poklicev 

• 17. 10. Nastop pevske skupine Cintare 

• 19. 10. Kostanjev piknik za stanovalce 

stare hiše 

• 24. 10. Delavnica: izrezovanje okras-

nih buč 

• 25. 10. Nastop MePZ Barje 

• 26. 10. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu oktobru 

• 27. 10. Kostanjev piknik za stanovalce 

nove hiše 

• 27. 11. Postavitev visokih gred v sen-

zornem parku 
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NOVEMBER 2017  

• 3. 11. Potopisno predavanje gospe 

Marije Kojek: Vietnam–Kambodža  

• 7. 11. Nastop MePZ Kozarje 

• 9. 11. Nastop moškega Kvarteta Barje 

in krst vina 

• 10. 11. Martinova tombola 

• 20. 11. Srečanje članov in voditeljev 

skupin starih za samopomoč Društva 

Tromostovje 

• 20. 11. Nastop folklorne skupine iz 

Polhovega Gradca 

• 21. 11. Nastop Komornega moškega 

zbora Lek 

• 22. 11. Delavnica: izdelovanje sveč 

• 23. 11. Čajanka v delovni terapiji 

• 28. 11. Nastop plesne skupine DU 

Dravlje 

• 29. 11. Delavnica: oblikovanje advent-

nih venčkov in adventnih dekoracij 

• 30. 11. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu novembru 

• 30. 11. Nastop Žoga benda Mambo 

kiks v Festivalni dvorani v Ljubljani 

 

DECEMBER 2017 

• 4. in 5. 12. Miklavžev sejem 
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• 5. 12. Miklavžev koncert glasbene sku-

pine iz CUDV Draga 

• 7. 12. Obisk pri Jezeršku v organizaciji 

Zavarovalnice Sava 

• 11. 12. Nastop PZ Livada 

• 14. 12. Nastop ŽPZ Barje 

• 19. 12. Novoletna zabava z ansam-

blom Marcela IN 

• 20. 12. Nastop mladih plesalk Plesne 

šole Mojce Horvat 

• 24. 12. Božična maša 

• 28. 12. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu decembru 

 

JANUAR 2018 

• 16. 1. Nastop PZ Ivan Cankar 

• 18. 1. Nastop MePZ Trnovci 

• 25. 1. Nastop ŽPZ Florence 

• 25. 1. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu januarju 

 

FEBRUAR 2018 

• 2. Nastop Pevske skupine Drumlce 

• 6. 2. Nastop ŽPZ Perunike z Iga 

• 7. 2. Prireditev ob slovenskem kultur-

nem prazniku; otvoritev razstave sta-

novalca Jerneja Strleta 
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• 13. 2. Pustovanje 

• 22. 2. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu februarju 

 

MAREC 2018 

• 20. 3. Nastop MePZ Mlada srca 

• 21. 3. Delavnica: izdelava butaric 

• 28. 3. Delavnica: barvanje pirhov 

• 28. 3. Otvoritev razstave Tekstilne pri-

povedi 

• 29. 3. Velikonočna stojnica ga. Grager 

• 29. 3. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu marcu 

• 31. 3. Blagoslov velikonočnih jedi 

 

APRIL 2018 

• 5. 4. Praznovanje 15. obletnice moli-

tvene skupine v Domu 

• 10. 4. Nastop MePZ Žerjavčki 

• 11. 4. Tombola v organizaciji farma-

cevtske družbe Krka  

• 17. 4. Delavnica: pletenje košar pod 

vodstvom gospoda Bizovičarja 

• 23. 4. Delavnica: pozdrav pomladi v 

sodelovanju s študenti delovne te-

rapije 

• 24. 4. Izlet na Bled v organizaciji Leka 

(član skupine Sandoz) 
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• 25. 4. Ustvarjalna delavnica v sode-

lovanju z učenci OŠ Jožeta Moškriča 

• 26.4. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu aprilu 

 

MAJ 2018 

• 8. 5. Medgeneracijsko druženje z 

učenci OŠ Vrhovci (družabne igre)  

• 15. 5. Zeliščarska delavnica v okviru 

Tedna vseživljenjskega učenja (TVU)  

• 17. 5. Romanje na Brezje pod vod-

stvom p. Pepija – Župnija Ljubljana Vič 

• 17. 5. Nastop MePZ Trnovo 

• 21. 5. Predavanje gospoda Žige Lo-

gondra o čebelah 

• 22. 5. Medgeneracijsko druženje z 

učenci OŠ Vrhovci (družabne igre) 

• 28. 5. Delavnica: vaje za spomin v 

organizaciji Gerontološkega društva v 

okviru TVU 

• 29. 5. Medgeneracijsko druženje z 

učenci OŠ Vrhovci (družabne igre) 

• 31. 5. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu maju 

 

JUNIJ 2018 

• 11., 18. in 22. 6. Obisk Rdečih noskov 

• Predavanje o demenci (dr. Zvezdan 

Pirtošek) 



 

53 

 

• 14. 6. Predavanje policista g. Šušter-

šiča o samozaščitnem vedenju 

• 19. 6. Mesni piknik (za stanovalce 1., 

2. in 3. nadstropja stare hiše) 

• 20. 6. Mesni piknik (za stanovalce 

nove hiše, pritličja stare hiše in obi-

skovalce dnevnega varstva) 

• 21. 6. Barvanje čebeljih panjev v sode-

lovanju z otroci iz vrtca Vrhovci, enota 

Brdo 

• 27. 6. Otvoritev Demenci prijazne 

točke in nastop žoga benda Mambo 

kiks 

28. 6. Praznovanje rojstnih dni stano-

valcev, rojenih v mesecu juniju 

 
JULIJ 2018 

• 3., 4. in 5. 7. Sladoledni piknik za sta-

novalce (v treh delih) 

• 5. 7. Nastop članic TD Šiška 

• 26. 7. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu juliju 

 
AVGUST 2018 

• 20. 8. Obiranje jabolk v senzornem 

parku 

• 30. 8. Praznovanje rojstnih dni sta-

novalcev, rojenih v mesecu avgustu 
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Vesolje 
 

  Vesolje prostrano, 

skrivnostno, neznano, 

uganka si človeku 

bilo v preteklosti 

in sedanjem veku. 

 

Kako nastalo si 

nihče ne ve, 

zvezde in planeti 

vse, v svojem ritmu gre. 

 

K Bogu obračajo se verni, 

a odgovora jim ne da. 

Znanstveniki niso zmerni, 

zaradi njih narava se tepta. 

 

Vesolje je narava, 

ki rotira sama, 

skrivnostno se premika 

vse, kar biva v njem. 

 

Zakonitosti nihče ne pozna, 

nevednosti nihče ne prizna, 

a, če mene nekdo vpraša 

mu povem - vesolje zibelka je naše. 

Trude Koenig, 

stanovalka 
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ZAHVALA 

 

Spoštovane sestre, negovalke in ostale vaše sodelavke 
oddelka C1 

Doma starejših na Bokalcih, 
 

iskreno se vam zahvaljujemo za vso oskrbo in nesebično 
pomoč in požrtvovalnost ter nego naše drage mame 

LIDIJE ŠUŠTERŠIČ, 
ki je tiho za vedno zaspala v vašem domu 2. avgusta 2018. 

 

Skoraj 3 leta ste lepo skrbeli zanjo, sploh zadnje leto, ko ni več 
mogla vstati iz postelje niti sedeti na vozičku, ste še posebno veliko 

skrb posvetili negi v postelji, jo obračali in hranili, ko ni več 
zmogla sama ničesar. 

Dobro smo sodelovali ves čas njenega bivanja v domu, saj smo 
skoraj vsak dan prihajali k njej in vas spremljali, kako se trudite, 

včasih z nadčloveškimi napori, za te uboge ljudi. 
Zelo vas cenimo in spoštujemo 

za to, res humano delo. 
IN HVALA VAM!! 

 

 

Družina 

ŠUŠTERŠIČ 
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