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ČASOPIS O ŽIVLJENJU V DOMU                  

LETNIK 15 januar 2015

 

Srečno v jubilejno leto Doma upokojencev 

Vrhnika! 

40 let delovanja doma in 80 let organizirane skrbi 

za starejše na Vrhniki 

Tudi minuli veseli december se je vse globlji moralni in 

gospodarski krizi navkljub v Domu upokojencev Vrhnika  

iztekel v znamenju novega upanja in uresničitve vsaj 

nekaterih pričakovanj kot jih prinaša adventni-božični 

čas. Želimo, da se vse dobre želje in pričakovanja 

uresničujejo še skozi vse leto 2015.  
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Leto 2015 je za naš dom jubilejno leto. Praznujemo 4o 

let delovanja doma na sedanji lokaciji; Vrhnika pa 

hkrati praznuje 80 let organizirane skrbi za starejše 

in onemogle. 

Leto od katerega smo se poslovili, je bilo spet eno 

pestrejših let. Žal se je  začelo z naravno katastrofo 

večjih razsežnosti, žledolomom. Tudi v našem domu je 

le-ta povzročil kar nekaj škode. Predvsem v našem 

prelepem parku in na novozgrajenih elementih 

vadbenega parka, ki so jih s pridom uporabljali tudi 

posamezni obiskovalci iz naše okolice. Pa vendarle lahko 

rečemo, da smo jo skupaj z našimi stanovalci kar dobro 

odnesli, saj kakšne druge večje škode nismo utrpeli. 

Brez elektrike smo bili le en dan in zato se to v 

življenju in v bivalnih pogojih naših stanovalcev sploh ni 

poznalo. Smo se pa prav zato lahko toliko bolj 

velikodušno odzvali na prošnjo sosednjega doma iz 

Logatca, ki je bil kar precej časa brez elektrike. V naši 

pralnici smo za njih organizirali pranje njihovega perila 

za cel teden. V februarski številki Našega časopisa pa 

je v poročilu štaba Civilne zaščite tudi zapis: »v 

vrhniški dom upokojencev so morali prepeljati nekaj 
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oseb z odročnih krajev, saj zaradi izpada elektrike ni 

bila mogoča oskrba s kisikom«. Ob tej naravni 

katastrofi, ki so jo mnogi občutili veliko bolj kot mi v 

domu, nas je pri srcu grelo dejstvo, da smo v tistih 

težkih dneh lahko priskočili na pomoč onim, ki so 

pomoč potrebovali še bolj kot mi. 

Potem, ko nas je narava grobo poučila, da se je ne da 

brez posledic podrejati in nas opozorila, da bomo 

morali poslej z njo ravnati bolj spoštljivo, je življenje v 

domu ponovno steklo po utečenih tirnicah. Nekaj 

utrinkov nadvse pestrega, pisanega življenja skozi vse 

leto je bilo moč spremljati tudi v nekaterih številkah 

lanskega Našega časopisa. Ob nekakšni inventuri za 

preteklo leto, pa se spodobi obiskovalcem naše spletne 

strani strniti vsaj nekaj dogodkov kot kamenček v 

bogatem mozaiku tega močnega utripanja doma v 

preteklem letu. Seveda na tem mestu lahko storimo to 

bolj simbolično. Zato smo se odločili, da vam namesto 

mnogih besed spregovorijo nekatere fotografije, ki 

bodo zgolj ponazorile množico dogodkov, ki so 

spremljali vsakdan naših stanovalcev v domu skozi vse 

leto.  
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Kot vsako leto doslej, je bil še posebej bogat tudi 

pretekli veseli december. Čas pričakovanj in 

udejanjanj le-teh so dobrim možem pomagala 

uresničiti številna društva, ki so z bogatim programom 

in darili obiskala svoje člane, pa tudi prostovoljci in 

otroci vrtcev ter šol; na glavni prednovoletni zabavi pa 

tudi glasbena skupina Oto & Rusi z vrhniške glasbene 

šole ter Oktet Raskovec. Še posebej pa so se naši 

stanovalci zabavali ob igri Kratkočasnikov in plesnih 

točkah Astakide, ki jih v domu zelo dobro poznamo, saj 

obe sestavljajo naši (in celo tudi bivši) zaposleni. Ne 

smemo pa pozabiti še na zborček zaposlenih Upanje, ki 

je s svojim žlahtnim prepevanjem popestril 

Martinovanje ter pevski zbor stanovalcev Sončki, ki 

vsak mesec obogati praznovanje rojstnih dni vseh, ki 

tisti mesec praznujejo. 

V prizadevanjih za varno in življenja polno starost, kar 

je že nekaj let naš slogan in mu želim čim bolj zvesto 

slediti, smo si v preteklem letu žal morali zastaviti tudi 

manj prijetno aktivnost, ki je potekala vse od aprila 

naprej in bo trajala gotovo še vsaj do konca aprila 

letos. Gre za kompletno zamenjavo vodovodne 
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napeljave od samega vodomernega jaška ob priključku 

na dom pa vse do zadnjega uporabnika v hiši. Ta 

projekt se je izkazal za mnogo zahtevnejšega kot smo 

ga lahko prepoznali pri večletnem preučevanju in 

načrtovanju. Pomeni pa tudi ogromen finančni zalogaj 

za dom. Za motenje stanovalcev pri njihovih osnovnih 

bivalnih pogojih smo se že pred začetkom in tudi med 

samim potekom prenove večkrat opravičili. Moramo 

priznati, da so le-to naši stanovalci in njihovi svojci 

sprejemali z velikim razumevanjem. Zato se jim na tem 

mestu še enkrat iskreno zahvaljujemo in prosimo za 

potrpežljivost in razumevanje do uspešnega konca 

projekta. Lahko pa zagotovimo, da po zaključku tega 

obsežnega projekta, česa podobnega več ne 

načrtujemo. 

Upamo, da bo sicer leto 2015, v katerem 

obeležujemo lepi okrogli jubilej, potekalo predvsem 

v znamenju praznovanja in proslavljanja ter 

prijetnih prireditev. Našo 40-letnico bomo tako 

obeleževali vsak mesec posebej vsaj z eno prireditvijo. 

V januarju je bila že v programu lepa glasbena 

prireditev z glasbeno skupina Generacije slavljenja, ki 
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naj bi nas s svojo duhovno glasbo še za krajši čas 

ponovno zasanjala v božično-novoletno vzdušje. Žal 

smo jo morali prestaviti za nedoločen čas zaradi 

nevarnosti širitve virusnih obolenj. Vsekakor upamo, da 

bomo te duhovne glasbe deležni, če ne prej v 

februarju.  

V februarju, v tem mesecu kulture, pa bomo gostili 

velikega pesnika in kulturnika ter domoljuba Toneta 

Kuntnerja. S svojimi globokimi pesnitvami nas gotovo 

med drugim spomnil, da bo sredi aprila minilo že 25 let 

od prvih demokratičnih volitev v naši državi in da ta 

mlada država praznuje že svoj srebrni jubilej. S 

svojimi pronicljivimi pesnitvami nas bo najbrž 

povprašal, če se čutimo vredne te zgodovinske 

pridobitve, o kateri so stoletja sanjali rodovi pred 

nami. Ta dogodek se bo zgodil v domski prireditveni 

dvorani v ponedeljek, 9. februarja ob 16. uri. 
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Na naši prenovljeni spletni strani (www.du-vrhnika.si), 

opremljeni z jubilejnim logotipom bomo napovedali tudi 

osrednjo prireditev za marec in tako potem za vsak 

mesec posebej tudi naprej. K tovrstnemu proslavljanju 

našega jubileja bomo vabili tudi sokrajane iz ožje in 

širše okolice. 

Osrednja prireditev s slavnostno akademijo se bo 

zgodila v petek, 19. septembra v veliki dvorani 

Cankarjevega doma. En dan prej, v četrtek ob 10. uri 

pa se bomo za 40 let uspešnega dela zahvalili Bogu s 

slovesno sveto mašo, ki jo bo daroval gospod nadškof 

Stanislav Zore. V tem tednu se bo v našem parku 

odvijala tudi likovna kolonija, ustvarjena likovna dela pa 

bodo potem še nekaj časa ostala v okrilju doma in 

krasila naše prostore. 

Toliko zaenkrat o našem praznovanju za pokušino; več 

naslednjič. Prepričani smo, da nam bo to praznovanje 

skupaj z ožjo in širšo javnostjo dalo novega zagona in 

dodatne energije za udejanjanje našega poslanstva ZA 

VARNO IN ŽIVLJENJA POLNO STAROST. 
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Je pa tukaj tudi pravšnje mesto, da še enkrat izrečem 

iskreno zahvalo, drage sodelavke in sodelavci vsem vam 

ter prostovoljcem, ki ste si tudi v preteklem letu 

prizadevali uresničevati slogan našega skupnega doma. 

In verjamem, da bo tako tudi naprej. 

 

Štefan Kociper, direktor 
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JUBILEJNO LETO 

Za Dom upokojencev Vrhnika je leto 2015 jubilejno 

leto, kajti praznujemo že 40 let delovanja doma. 

Jubilejno leto želimo praznovati skupaj s stanovalci in 

širšo javnostjo, zato smo predvideli kar celoletno 

praznovanje. 

Vsak mesec bomo namenili poseben dogodek 

praznovanju jubileja 40 letnice doma. K sodelovanju 

bomo povabili lokalne in zunanje izvajalce, ki nam bodo 

na različne načine obogatili praznovanje. Skušali bomo 

pridobiti tudi znane ljudi iz zabave, politike, kulture, ki 

bi bili pripravljeni podeliti z nami praznično leto. Na 

listih prireditev bodo ti dogodki posebej označeni in 

jih ne boste mogli spregledati. 

V mesecu septembru bomo obeležili praznovanje s 

trodnevnimi aktivnostmi, ki bodo vsebinsko bogate in 

bodo praznovanje poudarile s pestrim dogajanjem. 

Izdali bomo jubilejno številko Utrinkov. Vse 

stanovalce, svojce in zaposlene prosimo, da prispevate 

članke, da bo vsebina pestra in polna pristnih izkušenj 
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iz življenja in dela v našem domu. Jubilejni Utrinki 

bodo lahko le tako dobili poseben praznični pridih, ki 

jim ob taki priložnosti pristaja.  

Čaka nas zanimivo in lepo praznično leto. 

Lani smo praznovali 100 letnico rojstva legendarnega 

igralca in komika Franca Milčinskega Ježka. Ker njegov 

sin s svojo družino živi na Vrhniki, je prav, da se ga 

spomnimo tudi v Naših dnevih.  

ŽIVLJENJEPIS 

Frane Milčinski z vzdevkom Ježek se je rodil v 

Ljubljani, 14. decembra 1914. Maturiral je v Ljubljani 

leta 1933, od leta 1936 pa je nastopal na ljubljanskem 

radiu s svojimi humorističnimi besedili in v duetu s 

Tomažem Pengovom kot Jožek in Ježek. Leta 1938 je 

dobil angažma igralca v ljubljanski Drami. Med leti 

1947 in 1979 je bil redno zaposlen na Radiu Ljubljana, 

sodeloval je v oddaji Veseli večer. Pisal je skeče in 

humoreske, pesmi in songe, radijske igre za odrasle in 

otroke ter lutkovne igre in igral v filmih. Leta 1952 je 

napisal Zvezdico Zaspanko, prvo slovensko radijsko 
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igro za otroke, poleg tega pa se med drugim podpisuje 

še pod scenarij za mladinski film Kekec ter pod pesmi 

za film Ne čakaj na maj. Leta 1972 je posnel svoje 

legendarne songe. Pri svojem ustvarjanju je pogosto 

prepletal družbeno kritičnost in humor. Prejel je 

številna priznanja in nagrade, med drugim leta 1975 

tudi Prešernovo nagrado. 

 

Po njem se danes imenujejo Ježkove nagrade za 

izvirne dosežke v zvrsteh radijske in televizijske 

ustvarjalnosti. Umrl je 26. februarja 1988 v Ljubljani. 

Fran Milčinski Ježek: LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! (6. 

razred) 

 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije! 

Iz oken vsake hiše  

naj prek dežel in mej  

srebrno cesto riše,  
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da bomo šli po njej. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Naj luč na ceste sije! 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije! 

Za otroke naše male:  

ko njihov bo ta svet, 

naj vrt jim bo, ne skale,  

kot bil miljon je let. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Naj luč na ceste sije! 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije! 

Prižgimo jo vsi hkrati, po celem svetu hkrati,  

da bodo – kdove odkod –  

utrujeni soldati  

domov spet našli pot. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati! 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Po celem svetu hkrati! 
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Naj sveti kdo ve kam. 

Saj kdaj že plamen sveče  

pokaže pot do sreče,  

človeku, ki je sam. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati! 

 

NOVOLETNA ZABAVA ZA STANOVALCE 

Navajeni smo, da je zadnji mesec v letu, to  je 

december, navadno zelo zaseden mesec  s svojimi 

prireditvami. Tudi letos je bilo tako, saj je bilo 

napovedanih toliko prireditev in obiskov raznih 

organizacij, da smo imeli na oglasnih deskah kar dva 

lista, ki sta nas vabila na prireditve. Seveda smo se 

vsega zelo veselili, čeprav so razne organizacije vabile 

samo svoje člane, ki so jih tudi obdarili. 

Najbolj smo se pač veselili novoletne zabave, ki nam jo 

vsako leto priredijo uslužbenci našega Doma. Tako je 

bilo tudi letos in nismo se zastonj veselili. Na torek, 16. 

decembr4a ob 16. uri  smo bili že vsi zbrani v 
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večnamenskem prostoru, kjer je vse kazalo, da se bo 

odvijalo nekaj lepega in zanimivega.  

Za uvod nas je pozdravila naša simpatična medicinska 

sestra ga. Maja, ki jo poznamo kot zelo dobro in 

prijazno napovedovalko. Po kratkem uvodu so se pred 

nas postavili zanimivi pevci okteta Raskovec z Vrhnike, 

ki so nam zapeli dve zelo znani in  priljubljeni slovenski 

pesmi. Prijetno je bilo poslušati ubrane glasove pevcev. 

Vedeli smo, da to ni njihov zadnji nastop, ker so sedli 

na pripravljene stole, da  še počakajo na vrsto. 

Za njimi so se zvrstili otroci kot skupina Polžki s Stare 

Vrhnike. S pomočjo vzgojiteljice so nam prikazali dva 

zelo zanimiva plesa. Naše malčke smo še prav z velikim 

veseljem gledali, saj so bili tako razpoloženi in 

navihani.  
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Na oder se je prikazala plesna skupina Astakida. To je 

skupina desetih članic, ki jo sestavljajo naše 

uslužbenke. Z veliko vajami se ob glasbi naučijo razne 

plese. V lepo  izbranih posebnih oblekah  in zelo dobri 

glasbi so zaplesale dva plesa in sicer SAMBA in ČA ČA. 

Prefinjeni gibi, zanimive obleke in izvrstna glasba  so 

nam kar zaustavile dih.   

Spet je oktet Raskovec zapel dve priljubljeni slovenski 

pesmi. Z veseljem smo prisluhnili izbranim glasovom 

nastopajočih.    
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Zelo zanimiva je bila naslednja točka. Prikazali so  

komedijo z naslovom Ne bo šlu. Nastopile so članice 

skupine zaposlenih iz društva Kratkočasniki. Tu pa je 

bilo smeha.  Zelo energična je bila bivša zaposlena 

gospa iz skupine Kratkočasniki. Kot upokojenka se je  

odlično vozila s skirojem po odru. Zasledila sta jo 

miličnik in njegova pomočnica. Hotela  sta se 

prepričati, koliko nedovoljene pijače je popila, da je 

tako urna.  Ni pristala na odvzem krvi, ne na pihanje, 

ne na odvzem seča. Za vse je našla izgovor, da se boji 

zdravnika, ki takih pregledov ne bi dovolil, ker je ona 

zelo slabega zdravja. Za zadnji še mogoči poskus sta ji 

po tleh napeljala vrv, po kateri naj bi vozila. Takoj se 

je videlo, kako vozi cik-cak.  

Od veselja, ker je tako imenitno opravila strokovni 

pregled miličnikov, se je kot lastovka odpeljala s 

svojim vozilom po odru kot mlado dekle. Smeha ni 

manjkalo posebno še zato, ker je to domska upokojena 

uslužbenka pa je kljub temu telesno in duševno 

izvrstno odigrala svojo vlogo.   
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Še tretjič so nastopili člani okteta Raskovec in nas 

presenetili še z dvema izbranima pesmima. 

Sledila je modna revija članic plesne skupine Astakida. 

Ob prijetni glasbi so se zvrstile pred našimi očmi in 

prikazale oblačila, ki jih nosijo ob takih 

slovesnostih. Zares smo uživali.  
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Sledila so voščila: 

Najprej je na oder stopila naša glavna sestra ga Vera. 

Prijazno se je vsem nastopajočim zahvalila za 

sodelovanje in vsem skupaj  zaželela vsega, kar bi si 

tudi mi želeli v prihodnjem letu.  

Za njo je stopila pred nas naša stanovalka ga Violeta 

Veber. V prijaznem nagovoru nam je omenila, kako 

težko je bilo, ko smo imeli v Domu delavce  in je vedno 

nekaj ropotalo in se vrtalo, ko napeljujejo novo 
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vodovodno instalacijo. Nisi se imel kam umakniti, da ne 

bi slišal tistega vrtanja in tolčenja. Ker pa vemo, da je 

to potrebno, smo rade volje prenašali, saj vemo, da je 

to nam v dobro. Zahvalila se je vodstvu Doma in vsem 

zaželela  srečo, zdravje in še kaj v novem letu.     

Zadnji je stopil pred nas g. direktor Štefan Kociper. 

Ker mu je predhodnica omenila težave, nam je povedal 

le nekaj zanimivosti iz življenja v Domu in seveda voščil 

vse dobro, zaželel posebno zdravja in mirnega 

življenja. 

Za mirno skladbo Sveta noč, ki smo jo poslušali v temi, 

smo pred seboj ob odgrnjenih oknih zagledali krasen 

prizor. Z ognjemetom in mnogimi lučkami  smo 

zaključili prireditev. 
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Sledila je pogostitev stanovalcev: v kuhinji so nam 

spekli tri vrste zelo dobre potice, dobili smo še čaj, 

vino, piškote, mandarine. Vsi smo bili lepo postreženi. 

Dobre volje in hvaležni za vse, kar so nam pripravili, 

smo odhajali v svoje prostore. 

Vsem, ki nam kakorkoli prispevajo, da se tu dobro 

počutimo, se lepo zahvaljujemo in želimo  

SREČE IN ZDRAVJA PA MIRNO ŽIVLJENJE V LETU 

2O15 

                                                         Antonija Baloh                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                              

BOŽIČNA ČAJANKA 

Kako hitro teče čas! Že smo pred tako lepimi prazniki, 

kot je božič. Za dan pred božičnim večerom smo bili 

povabljeni na čajanko. Zbrali smo se ob deseti uri 

dopoldne. Za take stvari se ne pustimo prositi in se kar 

zberemo še malo prej, kot je potrebno.  Natanko ob 

določeni uri smo bili že prijetno presenečeni, ker smo 

zagledali pred seboj kamniškega g. župnika, za 
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katerega vemo, da lepo igra na citre, saj je bil prej 

vrhniški kaplan. Res je prinesel s seboj znani 

instrument. Ko nam je za začetek zaigral prvo božično 

pesem, smo vsi utihnili in uživali. Lepo, res lepo! 

 

Prišel je tudi g. Franci Hočevar, duhovni pomočnik v 

župniji Vrhnika. V svojem nagovoru nam je razložil 

vsebino božičnega večera in seveda velikih praznikov, 

ki so bili pred nami. Tudi iz svojega bogatega življenja 

nam je povedal zanimive dogodke povezane z božičnimi 

prazniki: vojna, okupacija, zapori. Vse to ne gre iz 
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spomina, če je nekdo sam doživel. Prav radi smo ga 

poslušali. Delovna terapevtka  ga Nataša  nas je 

seznanila z vsem, kar označuje bližnje praznike. Zelo 

pazljivo smo poslušali tudi pripravnico delovno 

terapevtko g. Tonjo, ki je spet zelo zanimivo povedala, 

kar je še lahko dodala k praznovanju. 

 

Sledilo je seveda tisto, česar smo se prav tako veselili. 

Sedeže smo imeli postavljene v krogu ob zidu v 

večnamenskem prostoru. Začeli so nam nositi dobrote, 
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ki so nam jih pripravili naši dobri uslužbenci: vino, 

sokove, mandarine,  kavo, piškote. 

 Vsega je bilo toliko, da smo se lahko do sitega najedli 

in odžejali. Dobili smo dovolj telesne in duševne hrane. 

Bili smo zelo zadovoljni. Zapeli smo še nekaj božičnih 

pesmi, se hvaležno poslovili in odšli na kosilo.  

Veseli smo in hvaležni vsem, ki skrbijo za nas, da ne 

gre noben večji praznik mimo nas, ne da bi ga občutili 

tako ali drugače. Da bi le vedno ostalo tako! Hvaležni 

smo vsem, ki pripomorejo k temu. Hvala vam! 

                                                            Antonija Baloh                                                                                                                     

ADVENTNI VENČKI 

Kako hitro nam potekajo dnevi! Že je tu mesec 

december, ki nam prinese razne prireditve, pa seveda, 

kar je najvažnejše, skok v novo leto. No, pa do tega 

časa se nam bo  

še marsikaj zgodilo in veliko lepega in zabavnega 

pričakujemo v tem mesecu.  
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Pri uri ročnega dela,   ki je vsak petek dve uri, se nas 

zbere kar lepo število. Imamo velik prostor v drugem 

nadstropju poleg jedilnice. Delo vodita delovni 

terapevtki ga Marijana in ga Nataša. Za pomoč so tudi 

pripravnice.ki  Me, stanovalke, se odpravimo k delu kar 

takoj po jutranji telovadbi. Zelo zanimivo je, ker nam 

pripravijo delo, ki je primerno za tisti čas. V tem času 

so pač na vrsti adventni venčki. Kdor ne ve, se advent 

začne štiri tedne pred božičem Navada je, da se za ta 

čas splete adventne venčke  Gospa Marjana je tako 

kot vsako leto, tudi letos, preskrbela  vse potrebno za 

izdelavo. Pripeljala je razne vrste vej – smrekove, 

brinjeve, borove, jelkine, bodeče veje božičnega lesa 

itd. Poleg tega je bilo na mizah tudi razno cvetje, ki pa 

je bilo že posušeno in pripravljeno 

da bo lahko dalj časa trajalo. Takoj smo videle, da 

obročev za vence ne bo treba delati, ker so bili že 

narejeni in kupljeni v trgovini. Za venček se rabijo štiri 

sveče. Lahko so vse enako velike, še boljše pa je, da je 

prva največja, ker gori od prve do četrte nedelje, nato 

pa po vrsti, zadnja je lahko najmanjša, ker gori samo 

zadnjo adventno nedeljo. Barva sveč je lahko vijolična 
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ali bela. Adventni venec ima več simboličnih pomenov in 

razlag. Najbolj zanimiva je razlaga štirih sveč, ki 

pomenijo štiri mejnike od stvarjenja do konca sveta, 

štiri strani neba, štiri letne čase in človekovo življenje 

od rojstva do smrti, ko ugasnemo kot sveča. Poleg lepih 

venčkov je bilo zelo zanimivo pogledati, kako je nastal 

izdelek, ki je spominjal na venček, a je bil narejen iz 

lubja,  na straneh nekoliko zavito. Vanj so položili 

svečke, vmes pa okraske iz različnih materialov.  Zelo 

zanimiv je bil venček, ki je bil narejen iz mahu. Mah 

nalepljen na obroč in nato na njem okraski  Pri drugi 

mizi pa so bili mojstri, ki so imeli polno škatlo očiščenih 

morskih školjk  Kako lep je bil venček, ki je bil obdan s 

samimi školjkami različnih velikosti.    Pri  vsem delu je 

bilo zelo živahno in zanimivo..Venčki bodo okras na 

mizah v našem Domu, nekatere pa so si naše uslužbenke 

priskrbele za krasitev  in popestritev v družinskem 

krogu. V cerkvi  bodo gorele svečke   na veliko večjem 

adventnem vencu, ki ga bodo naredili  kje  drugje. 

Ne smem pozabiti še ene skupinice, ki je pridno delala 

in pripravljala voščilnice za .bližajoče se božične in 

novoletne praznike. Tudi tu je bilo zelo zanimivo in 
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lepo. Okraski iz srebrnega in zlatega papirja so kar 

vabili, da je bilo nemogoče obrniti pogled kam drugam. 

Res, odlični  in domiselni izdelki, ki prekašajo izdelke v 

trgovini. Doma izdelano je vedno bolj cenjeno, saj 

naredimo lahko tako, kot nam je najbolj všeč. Še 

marsikaj bi se dalo povedati o našem delu pri urah 

ročnega dela. Še boljše  pa bi bilo, da se tisti, ki ga to 

veseli in zanima, udeleži naših ur. Vesele ga bo 

Antonija Baloh 

                       Peli smo po domu!!! 
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Urnik medgeneracijskih skupin: 

 SKUPINA Z  LOGA: ponedeljek ob 9.30 v III. nad. – novi del 

 UPANJE: torek ob 10.30 v čitalnici 

 MATERINA DUŠICA: torek ob 13.00 v KNJIŽNJICI  

 BOROVNIČANI: četrtek ob 13.30 – čajna kuhinja odd. A 

 SKUPINA DOBRE MISLI: četrtek ob 14.00 v II. nad. – novi del 

 SONČKI: četrtek ob 16.00 v II. nadstropju – novi del 

 KLUB SVOJCEV: 2. četrtek v mesecu  

 BABIČINA KUHINJA: ob ponedeljkih ob 14.30 v pritličju stari del – 

jedilnica  

 Intervizijska skupina 

 Voditeljice: 2. četrtek v mesecu ob 13.00 
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Od nas so se poslovili   

 

Jožefa Vonča, Vrhnika 

Ana Perko, Log 

Marjeta Makovec, Vrhnika 

Vinko Ravbar, Vrhnika 

Ana Oman, kranj 

Venčeslava Poljanšek, Žiri 

    

 

Nasvidenje! 
 
 

 
K nam so prišli 
 
Venčeslava Poljanšek, Žiri 
Olivera Kirn, Vrhnika 
Ivana Seljak, Logatec 
Danica Pišek, Vrhnika 
 
 
 
Dobrodošli! 
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Izdaja Dom upokojencev Vrhnika. Ureja Barbka Košir 


