
ZAHVALA

"Dom je tam, kjer se počutimo doma 
in smo lepo sprejeti." 

Ljubezen tli v starih zidovih hiše
Karlovške 18, se skriva v vseh

zaprašenih kotičkih podstrešja,
veje iz sob in domuje v dušah
minulih prebivalcev hiše. Brsti

in se poraja tudi v novih
prebivalcih stare hiše, otrocih,
učiteljih, vzgojiteljih, vseh, ki so

nekdaj in tistih, ki danes
prestopajo njen prag. 

(iz zgodbe)

PROGRAMSKI 
LIST

(Dalai Lama)

PRAZNOVANJA 
110 LETNICE CENTRA

JANEZA LEVCA 
V OE DOM

 
21.  APRIL  2022

Učenje ... 
iz Doma v življenje.

»ZGODBA DOMA CENTRA JANEZA
LEVCA SKOZI  OGLEDALO ČASA:

 PRETEKLOSTI ,  SEDANJOSTI  
IN PRIHODNOSTI«

Hvala, da ste skupaj z nami
praznovali naš jubilej. 
Ob obhodu pa ne pozabite pustiti
svojega pečata na platnu želja. 



1. in OVI skupina: ustvarjalne
delavnice, skupinske igre preteklosti
in sedanjosti, pravljični kotiček

2. skupina: delo na vrtu / vrtnarjenje,
petje ob inštrumentu ukulele

3. skupina: v prostem času
ustvarjamo "strip"

4. skupina: prenova skupnega
prostora / beljenje in risanje na steno,
peka peciva ( zavitek, piškoti )

5.skupina: peka različnih vrst kruha
in priprava zeliščnih namazov

6. skupina: priprava zdravilnega
napitka, sajenje zelišč, likanje perila

POVABILO

RAZSTAVE

PROGRAM

Dopoldne:
9.00 - delavnice v vzgojnih skupinah
10.00 - prireditev na mansardi
10.45 - druženje ob pogostitvi in
ogled likovne razstave

Popoldne:
15.00 - delavnice v vzgojnih
skupinah
16.00 - prireditev na mansardi
16.45 - druženje ob pogostitvi in
ogled likovne razstave

Dobrodošli v naši stari dami na
Karlovški 18. 

 
V današnji program smo skušali

strniti vsaj nekaj utrinkov in
doživetij iz preteklih 110 let, ter

vas popeljati v sanje za našo
prihodnost.

 

v vsakem nadstropju razstava 
 preteklost, sedanjost,
prihodnost: kreativni izdelki
prostega časa, domsko glasilo
Mulc, publikacije in
fotodokumentacije različnih
domskih aktivnosti, projektov,
kronike, diplome in priznanja…

v upravi likovna razstava:
»CORONA LIKOVNO
USTVARJANJE ZA DOM                
 OD DOMA »

na hodniku in stopnišču: 
 "zgodovinska foto razstava"

DELAVNICE
Ob koncu prisrčno vabljeni v zbornico
v prvem nadstropju na krajše
druženje in pogostitev. 


