
MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE  
SEPTEMBER – OKTOBER  

 
Ne vem zakaj mi je tale fotografija iz potepanja po 
kraškem robu v  mesecu novembru ostala tako v 
živem spominu. Kamnit kras odet v škrlatne barve 
grmovja, ki ga poznamo pod imenom ruj. Ko že 
mislimo, da se vse počasi pripravlja na zimo, na 
počitek, nam narava znova in znova ponudi toliko 
možnosti, da se lahko umirimo. Včasih je dovolj že 
globok vdih in izdih. Zalotim se v misli, kako je v 
naravi vse uglašeno, nič moteče, nič preglasno. 
Letos nam narava s temi lepimi jesenskimi dnevi 
resnično podarja veliko možnosti, da dokončamo 
opravila na vrtu, okrog hiše, da pobiramo bogate 

pridelke, ki jih je letos prav v izobilju. 
 
V prejšnji mesečni informaciji smo informacijo zaključili s povabilom na Tek in hojo. Na 7. teku in 
hoji nas je teklo za upanje, za medsebojno povezanost in dober namen že preko 1000. S 
prostovoljnimi prispevki nam je uspelo zbrati še manjkajoča sredstva za nakup rehabilitacijskega 
pripomočka – Motivacijski modul, ki je nadgraditev pripomočka, ki smo ga že kupili. Do konca leta 
bo tudi motivacijski modul že v hiši in na razpolago 
uporabnikom. 
 

V mesecu oktobru je svoj prihod po zasavskih vrtcih in osnovnih 
šolah pričela tudi predstava oziroma muzikal o Minki 
pločevinki. V muzikalu so združili moči naši uporabniki in 
zaposleni. Nastala je res dobra predstava, ki jo bomo na 
srečanju za svojce predstavili tudi Vam, prav tako pa bo letos 
Minka Pločevinka razveseljevala otroke v prednovoletnem času. 
 
Če bi vprašali, kateri dogodek bi uporabniki izpostavili v mesecu oktobru, bodo prav gotovo izpostavili 
druženje ob zaključku projekta Nasmeh za vse v gostišču Pr Čop na Podkumu. Piko na i pa je 
dodal še glasbeni gost, ki je bil predmet številnih ugibanj in stav. Dejan Vunjak je ob izvrstni hrani, 
ki smo jo vse dopoldne pridno pomagali pripravljati dodobra poskrbel za naše plesne korake.  

 
 
 
 
 
 
 

 
PRIJAVNICA ZIMOVANJE 2019 

8.3.2019 DO 12.3.2019 NA RIBNICI NA POHORJU 

 

 



Ko je krožno gospodarstvo, recikliranje vse bolj nuja, če še želimo 
zahajati v gozdove, občudovati naravo v vsem svojem sijaju, so se v 
naši litijski enoti VDC-ja lotili šivanja POZORNIH vrečk iz starih 
zaves. Kot veste bodo izdelki iz plastičnih mas (PVC vrečke…) počasi 

z novo zakonodajo 
prepovedani. Pozorne vrečke 
nam bodo pri nakupovanju 
sadja in zelenjave prišle prav. 
Če imate doma stare zavese in ne veste kam z njimi jih 
lahko prinesete v VDC. Ustvarjalne roke naših  uporabnikov 
in mentorjev bodo iz njih izdelale nov izdelek, ki je že na 
voljo v naših trgovinah. Hkrati pa je lično zapakiran tudi 

izvirno darilo ob Novem letu. Naša trgovina je dobro 
založena z različnimi unikatnimi izdelki. VABLJENI. 

 
Skoraj ne moremo tudi mimo tega, da pohvalimo  dosežek 
naših fantov. Ob zaključku lige v malem nogometu so na 
Brdu pri Kranju zasedli odlično drugo mesto.  
 
Zadnja mesečna informacija ima dve prilogi. Kot vsako leto 
vas tudi letos prosimo, DA IZPOLNITE VPRAŠALNIK O 
ZADOVOLJSTVU ter jih sami ali preko uporabnikov 
ODDATE V PRIPRAVLJENE SKRINJICE V SPODNJEM IN 
ZGORNJEM HODNIKU, NAJKASNEJE DO PETKA, 23.11.2018.  
Hvaležni bomo za vsako spodbudo, novo idejo, mnenje, predlog. Napišite, če ste zadovoljni, prav 
tako napišite če niste. Le če bomo vedeli, kaj in kje lahko naredimo drugače, še boljše, se bomo 
lahko izboljšali in naredili storitev še bolj prijazno za vse. 
 
Druga priloga pa je prijavnica za zimovanje. Zimovali bomo letos od 8. do 12. 3. 2019. Cena 
zimovanja ostaja enako kot že nekaj let, kar pomeni 135€ za nesmučarje 145€ za smučarje. Na 
zimovanju potekajo številne aktivnosti v naravi, tako, da ni potrebno, da znajo uporabniki smučati. 
Poudarek je res na aktivno preživetem času v naravi, druženju in spremembi okolja. Namestitev je 
prijetna, uporabniki vsako leto povedo, da ne želijo menjati lokacije in tako tudi letos ostajamo na 
Ribnici na Pohorju. PRIJAVNICO ZA ZIMOVANJE ODDATE NAJKASNEJE DO PETKA 
16.11.2018 SVOJEMU MENTORJU ALI MENTORICI. 
 
Natresli smo Vam kar nekaj novic. Še vedno velja, da lahko dnevno dogajanje spremljate na našem 
fb profilu; https://www.facebook.com. Do naslednjič vse dobro in res že vnaprej HVALA za  
izpolnjene  ankete. 
 

Informacijo pripravila: Heda KOVAČ      Direktorica Špela s sodelavci 

 

PRIJAVNICA ZIMOVANJE 2019 

SPODAJ PODPISANI/A ______________________________ SOGLAŠAM, DA SE Julijana Berzin UDELEŽI 
ZIMOVANJA V OKVIRU VDC ZAGORJA V TERMINU OD 8.3.2019 DO 12.3.2019 NA RIBNICI NA POHORJU. 
S SVOJIM PODPISOM SPODAJ SE ZAVEŽEM, DA BOM PORAVNAL/A  PRISPEVEK ZA ZIMOVANJE 135€ 
OZIROMA 145€ ZA SMUČARJE PO POLOŽNICI, KI BO IZDANA 1.3.2018.    

PODPIS UPORABNIKA:  

PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:  
 

https://www.facebook.com/

