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Leto 2015 smo prikrmarili že skoraj do konca. Veliko je bilo dogodkov, aktivnosti, ki so nam bogatili življenje v letu 2015. 

Včasih se je vse odvijalo po naših načrtih in 

pričakovanjih, drugič smo morali napeti vse moči, da 

smo naravnali barko, da pluje dalje. Voščilo bomo 

pustili za zadnje decembrske dni. V zadnji mesečni 

informaciji v letu 2015 se Vam želimo le zahvaliti: 

za vaše zaupanje, za podporo, razumevanje in 

sprejemanje naših spodrsljajev.  

Trudimo se, včasih nam uspe bolj, drugič manj. A to je življenje, kajne? 

Zgodilo se je 

Dogodkov v mesecu novembru je bilo res zelooo 

veliko. Poleg obilice dela, ko smo spet res čisto 

vsi poprijeli za delo smo se pripravljali za 

nastop ob 40 letnici društva Sožitje Zagorje, 

se udeležili MATP iger v Vipavi, imeli ob dnevu 

slovenske hrane tradicionalni slovenski zajtrk, 

plavali na plavalnem mitingu, brali s knjižničarko  

 

 

 

 

 

 

Romano v knjižnici in in VDC-ju, se udeležili humanitarnega teka za Tamaro in ob vsem tem res zavzeto in pridno delali. 

Uspešno smo se predstavili tudi na  prodajni razstavi na našem resornem ministrstvu in prodali kar nekaj izdelkov 

našega lastnega programa. Ups, skoraj bi pozabili na ogled nogometne tekme Slovenija – Ukrajina, kajne. Pot do 

vstopnic je bila dolga. Pomebno pa je, da smo jih dobili in v živo navijali za našee nogometaše. 

Svojci ste v mesecu novembru izpolnjevali ankete o zadovoljstvu. Vsem, ki ste anketo oddali se zahvaljujemo, ko pa 

bo znana analiza vprašalnikov pa vam jo bomo posredovali – najverjetneje v mesečni informaciji 

za mesec januar. Vprašalnike o 

zadovojlstvu pa so izpolnjevali tudi 

uporabniki in stanovalci. Ob koncu leta 

se že oziramo naprej in načrtujemo 

koledar aktivnosti v letu 2016. Veseli 

bomo vaših predlogov, mnenj, da 

bomo skupaj oblikovali storitev, ki bo v 

zadovoljstvo vsem. Prav tako pa so ves čas pridni in aktivni tudi stanovalci naše 

stanovanjske in bivalne enote.  

 

Najbolj aktivni so se skupaj z Martinom udeležili Pohoda od Litije do Čateža. Polni lepih 

vtisov so si obljubili, da se bodo naslednje letos pohoda  na celotni trasi ponovno 

udeležili. Da pa so si nabrali dovolj moči se v bivalni in stanovanjski enoti dogajajo tudi 

dobre in sladke stvari. Seveda pa dobri možje nikaor niso pozabili na naše stanovalce. 

Obdarovanja preko društev Sožitje Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Litija se kar vrstijo. 

Stanovalci pa se z veseljem in hvaležnostjo odzovejo ter obiščejo stare prijatelje in 

znance.          

 



Zgodilo se bo 

Pisali smo dobrim možem, bomo videli, če bodo naše pismo vzeli v roke. Slišala sem, da 

se zaposleni pridno učijo igrico o Piki Nogavički s katero se nam bodo predstavili 22.12. 

v telovadnici. Pred igrico pa nas bodo obiskali tudi zagorski Skavti in nam predali 

poslanico miru za leto 2016. Obiskal pa nas bo tudi Dedek Mraz s spremstvom. Malo 

za pokušino vam že sedaj čisto majčkeno pokažemo navihano Piko. Pika bo imela kar 

novoletno turnejo, predstavila se bo v  pravljični vasi na zagorski ploščadi, otrokom v Čemšeniku in otrokom zaposlenih 

iz podjetja Bartec.  

 

PRODAJA VDC - JEVSKIH IZDELKOV V NADALJEVANJU MESECA DECEMBRA:  

16.12. bomo naše izdelke predstavili v starem mestnem jedru Litije, 19.12.15 pa bo v Razvojnem centru Litije pod 

mentorstvom zaposlenih iz VDC potekala delavnica, kako ustvariti čisto svojo voščilnico  s lastnimi prsti in majčkeno 

barve.  

Četrtek 17.12., petek  18.12. in sobota 19.12. bomo z našo stojnico prisotni v Pravljični vasi na ploščadi v Zagorju, 

kjer boste lahko nakupili darila za svoje najbližje.  

V soboto 19.12.15 pa bo naša prodajna stojnica tudi na božičnem bazarju v Hrastniku (tržnica)od 16:00 ure dalje.  

Naj zaključimo z mislimi, ki jih je na proslavi ob 40 letnici društva Sožitje Zagorje ob Savi recitiral naš Miran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Informacijo pripravila:            Direktorica VDC Zagorje ob Savi: 

    Hedvika KOVAČ                                                                                                                              dr. Špela REŽUN 

                                     

ZADNJI DELOVNI DAN IMAMO 23.12.2015, KI GA KOT VSAKO LETO PREŽIVIMO V 

DISKOTEKI MESEČINA. HURAA  Z REDNIM DELOM PA POTEM PONOVNO PRIČNEMO  V 

PONEDELJEK 4.1.2016 

 

Prisluhni mi, vendar me ne sodi. 

Povej, kaj misliš, vendar mi ne svetuj. 

Zaupaj mi, vendar ničesar ne pričakuj. 

Pomagaj mi, vendar ne odločaj zame. 

Skrbi zame, vendar me ne omejuj. 

Glej mene, ne sebe v meni. 

Stisni me v objem, vendar mi pusti dihati. 

Spodbujaj me, vendar me ne priganjaj. 

Drži me, vendar me ne zadržuj. 

Zaščiti me, vendar mi ne laži. 

Približaj se mi, vendar ne sili vame. 

Spoznaj, kaj ti na meni ugaja. 

SPREJMI TO, IN ME NE POSKUŠAJ 

SPREMENITI. 

ZAVEDAJ SE, DA SE LAHKO ZANESEŠ NAME  - 

BREZPOGOJNO. 
 


