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Muhasto vreme se kar noče in noče posloviti in tako skoraj vsak dan 
pogledujemo v nebo in čakamo, ali bo škropilo ali sijalo. Koončno jutranje 
vstajanje ni več takšna nočna mora, saj je že lepo svetlo, na okenski polici 
prepevajo ptički, zunaj pa vse diha, rasti in kipi od življenja. Tako kot v 
VDC-ju. Dela je za vse, ki radi delajo dovolj, prav tako pa si aktivnosti 
in prireditve sledijo ena za drugo.  

 
 

V APRILU SMO SE: 

 pripravljali na Veliko noč z župnikom Janezom,  

  si ogledali čebelarsko učno pot na Izlakah in se redno udeleževali 
tedenskih srečanj s čebelarjema Bojanom in Matjažem,  

 izvedli kar dva nastopa s Podvelnarji – (stanovalci in stanovalke 
bivalne in stanovanjske enote, prostovoljka Mojca in prostovoljec Riko 
ter naš Robi s harmoniko). Podvelnarji so razveselili obiskovalce na 
medgeneracijskem festivalu Srečen za živet in na prireditvi Društva za 
zdravilne rastline Zasavja »Zeleno, ljubim te zeleno«. 

 plesna skupina Vztrajno do ciljev si je priplesala  območno 
srečanje plesnih skupin v Španskih borcih, ki se je odplesal 
20.5.17,  

 bili športno aktivni najprej na MATP igrah – in končno enkrat si naši MATP športniki zaslužijo, da jim pripada prva 
fotografija,  

  ustvarjali  smo največjo risbo na svetu »Skupaj smo večji« 

 zainteresirani uporabniki, ki imajo radi pohode in pohodništvo so se 
priključili društvu Mali princ in izvedli prvi pohod v okviru društva  - Ob 
žici okupirane Ljubljane,  

 do jeseni zaključili s projektom »Berimo skupaj«, 

 pobrali večino zlatih medalj na balinarskem turnirju,  

 nastopali in odtekli nekaj krogov na 6. Humanitarnem teku z Mitjo 
in Igorjem. Sredstva letošnjega teka so namenjena društvu za Downov sindrom,   

 skupno praznovali rojstne dni; za popestritev programa sta nas obiskala Kristian Božič in Matjaž Grčar. Oba sta nas 
s svojo točko doživeto popeljala v svet glasbe. 

 Stanovalci stanovanjske in bivalne enote so raziskovali Trebnje 
in Novo mesto ter se družili s stanovalci iz Bivalne enote v Novem 
mestu,  

 Bivalna enota je dobila poletni cvetlični videz, na »Bivalko« njivi 
že raste večino zelenjave za poletne solate,  

 lep sončen dan so stanovalci izkoristili za izlet na Šmarno goro,  

 stanovalci, ki radi kuhajo in pečejo so se v okviru 
Večgeneracijskega centra udeležili kuharske delavnice na temo 
Priprava zdravih presnih sladic, skratka res nam ni nikoli dolgčas. Še 
vedno pa vas vabimo da naš utrip spremljate na našem FB profilu in 
spletni strani zasavskega VDC-ja.  



 19.5. regijske igre na stadionu v Hrastniku, organizator je društvo 
Sožitje Zagorje in Hrastnik, OŠ dr. Slavko Grum ter VDC Zagorje. 
Vreme je bilo kot naročeno, prav tako pa je vse potekalo, kot po tekočem 
traku. brez slabe volje, z odličnimi rezultati naših uporabnikov in uporabnic.  

  18.5. je pred Rudarskim muzejem v Kisovcu potekala zaključna 
prireditev na temo rudarskih simbolov. Prireditve so se udeležili tudi 
uporabniki, ki so sodelovali na Natečaju Rudarski simboli,  

 

V MAJU  ŠE NAPOVEDUJEMO 

 23.5. se bodo tri predstavnice uporabnikov z mentorjem udeležili delavnice v okviru Tedna vseživljenjskega  učenja 
v Ljubljani,  

 24.5. bo v prostorih VDC Zagorje potekal posvet nevladnih organizacij iz  Zasavja na temo razvoj socialnega varstva 
2020, 

 v Ljubljani pa bo na isti dan poteka nogometni turnir; seveda bomo držali pesti za naše nogometaše,  

 26.5. bomo tako kot v preteklih letih z našimi stanovalci otvorili prireditev »10 krogov za 10 nasmehov« 

 mesec maj bomo zaključili z balinarskim turnirjem v Ajdovščini,  
 
Do odhoda na letovanje nas čaka še precej aktivnosti, v prvi vrsti delovnih, hkrati pa potekajo številne delavnice in prireditve.  

 
Hvaležni in ponosni smo, da bomo 7.6.2017 ob 12:00 predali v uporabo 
NOV KOMBI, za katerega smo zbirali sredstva  Z akcijo »Manj svečk za 
manj grobov«, z akcijo Tek in hoja za upanje, z organizacijo 
dobrodelne rokometne tekme in seveda s prostovoljnimi prispevki 
svojcev. 
 
Da pa bo praznovanje lepše, da bomo tako kot pri delu, pri skrbi za naše 
uporabnike -  vaše otroke povezani Vam pošiljam besedilo pesmi, ki jih 
bomo na slovesni predaji kombija vsi skupaj zapeli. 

Vedno otrok 
 

NE NISI TI, KOT SO VSI, DRUGAČNA SI, TO ME BOLI, 
USODA TE JE OHROMILA, 

HČERKA ZA VSE DNI. 
OTROK BOŠ, ZMERAJ OTROK 

ODVISNA OD DOBRIH BOŠ ROK 
KO TO SEM, TO SEM SPOZNALA, ME JE STISNIL 

JOK. DRUGAČEN BO DRUGAČEN 

TVOJ MALI SVET, MED TESNE STENE DAN BO UJET, 
BOŠ HROMA PTICA V JATI PTIC: 

BO SLIŠAL KDO TVOJ KLIC? 
VAŠ DAN SE S SONCEM ZAČNE, VAM ZDRAVJE VSA 

VRATA ODPRE, ŠE V NAJU TOPLO NAJ SONCE UPANJE 
PRIŽGE. 

LOVILA CVETJE BOM V DLAN, 
Z NJIM LAJŠALA TEBI BOM DAN, 

BREZ KRIVDE NOSIVA BREME, POLNO TRPKIH SANJ. 
DRUGAČEN BO DRUGAČEN …. 

Naš zbor 
 

SMO VESELI FANTJE IN DEKLETA, 
NA OBRAZU VEDNO JE NASMEH, 
DOBRA VOLJA NAŠA JE VRLINA, 

GLASBA, PETJE IN PREŠEREN SMEH. 
IN KO NAŠ ZBOR VAM KAJ ZAPOJE, 
PRESENEČENO POGLEDATE NA LE, 

GRLA NAŠA, SO RES MOČNA, TUDI V RITMU MI UJELI 
SMO SE ŽE. 

KO PA NOVE PESMI SE UČIMO, SE JEZIMO, ČE KAJ 
PRAV NE GRE, A SE HITRO, HITRO POMIRIMO, SAJ 

POMENI GLASBA NAM VSE. 
SE PONOVI: IN KO NAŠ ZBOR …… KO PA NOVE 

PESMI SE UČIMO…. 
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