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I. POROEILO O IZVAJANJU PROGRAMA 

a) Seznam izvajalcev aktivnosti 

* §portne vadbe potekajo v prostorih mladinskega kluba v Centru lvana Hribarja, saj je skupni prostor 
v Domu starej§ih zaradi potreb stanovalcev in njihovih sorodnikov veéinoma ves éas zaseden, poleg 
tega pa je tudi premajhen za tako §tevi|o udeleiencev. 
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Aktivnost Izvajalec Etevilo ‘s'tevilo Jan Feb Mar Apr Maj Okt Nov Dec 
skupin Elanov 

1 PILATES Bojana Klemenc 1 25 0 . 0 § 0 0 0 0 

2 JOGA Bojana Klemenc 1 25 0 0 o o o o o o 

3 ITALuAN§éINA Dolores Par 2 12 o 0 0 0 0 

4 RAéuNALNI§Tvo Janisuénik 5 30 0 . 0 0 
"

o 

Anka Katra§nik 6 41 0 0 o 

5 SLIKARSTVO Mojca Vilar 1 7 0 0 0 0 0 9 0 0 

6 I=RANco§CmA Sa§a Vidmar 2 12 0 0 . . . . 0 0 

7 NEM§<‘.INA Marjetka Matié 2 17 0 0 . 0 0 . 0 0 

3 ANGLE§éINA Katja Jug 5 36 0 . 0 0 o 

Nina Gorkié 1 7 0 0 0 o 0 

Katja §trubelj 6 47 0 0 0 

9 DIGITALNA Tja§a Krivec 3 20 0 o o o 0 
FOTOGRAFIJA . 

Anja Cikaé 4 22 o o 9 

1o §PAN§émA §peIa Aniin 1 10 o o o o o o 

Zala Hribar 2 17 o o 

11 GEOGRAFIJA Tina Ur§iE 1 11 0 0 o 0 o 

Katarina Lednik 1 11 o o o 

13 TELOVADBA Jerneja Premelé 1 15 o o o 

Bojana Klemenc 1 15” 
I 

o o o o o 

14 UMETNOSTNA Anie Slana 1 10 0 0 0 0 0 0 0 o 
ZGODOVINA



b) Podatki o Etevilu Elanov iz Trzina in drugih obéin: 

Obéina §t. Elanov % 
TRZIN 81 68 
MENGE§ 15 12 
UUBIJANA-CRNUCE 13 1o 
DOMiALE 7 5 
KAMNIK 2 2 
LUKOVICA 2 2 

skupaj 120 100 

c) Podatki o §tevilu aktivnosti, ki jih obiskujejo: 

§t. aktivnosti §t. Elanov % 
1 33 28 

2 45 37 
3 25 21 
4 11 9 
5 3 3 
6 2 2 
7 1 0 

skupaj 120 100 

d) Statistifini podatki: 

Starost §t. % 
do 65 let 51 43 

od 65 do 70 let 40 33 
0d 70 do 75 let 24 20 
od 75 do 80 let 4 3 

nad 80 let 1 1 

skupaj 120 100 

Spol §t. % 
Moéki 30 25 

ienske 90 75 

skupaj 120 100 
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e) Evalvacija izvedenih aktivnosti 

;. Umetnostna zgodovina (Anie S|ana): 
Umetnostno zgodovino sem predaval eni skupini udeleiencev. S skupino smo se sreéevali 
enkrat tedensko, posamezno predavanje je trajalo 60 minut. V Ianskem letu sem slusateljem 
predaval o umetnostni produkciji, ki je od prazgodovine do konca srednjega veka nastajala v 
§ir§em evropskem prostoru in na na§ih tleh. Poleg posameznih umetnostnih spomenikov sem 
jih seznanjal tudi s posameznimi umetniskimi tehnikami in ikonografskimi vsebinami. V sklopu 
predavanj smo s slu§ate|ji spomladi obiskali Moderno galerijo in Narodno galerijo v Ljubljani, 
decembra smo se odpravili v Kamnik na ogled franéiskanske knjiinice in romanske kapele na 
Malem gradu ter si maja ogledali cerkev v Crngrobu. Udeleienci so se seznanili z umetnisko 
produkcijo, ki je v preteklosti nastajala v §ir§em evropskem kontekstu ter se seznanili z vzroki, 
ki so privedli do posameznih umetnostnih tokov. Z umeééanjem spomenikov v zgodovinski 
kontekst so spoznavali vpliv politike, religije, gospodarstva, filozofije ipd. na nastajanje 
posameznih umetniskih del ter v posameznih spomenikih samostojno prepoznavali znaéilnosti 
éasa, v katerem se le-ti nastajali. Sam sem pridobil veliko znanja in izkusenj na podroéju dela z 

odraslimi slusatelji (podroéje andragogike). Njihovi zavzetost, pripravljenost in postavljanje 
vpraéanj so bili izziv, ki me je vodil pri pripravljanju na vsako uro. Vse nasteto pa je bila tudi 
izvrstna motivacija, de sem rad prihajal v CAT. 

2. Nemséina (Marietka Matié): 
Teéaj nem§Eine se je izvajal v 2 skupinah, na zaéetni in nadaljevalni stopnji. Pouk je potekal po 
uébeniékem kompletu Passwort Deutsch (uébenik + delovni zvezek + slovaréek + CD), ki v vseh 
lekcijah vodi teéajnike skozi nem‘s'ko govoreée deiele — mesta Avstrije, Neméije in §vice. 
Teéajniki so se u<':i|i o njihovi kulturi, obiéajih in navadah. Z vsako Iekcijo so nadgradili svoje 
znanje slovnice ter ve§(':ine sporazumevanja v nemséini. Na spletu so imeli na voljo §e dodatne 
vaje k lekcijam. Na koncu §o|skega leta smo se odpravili se na enodnevni izlet v Avstrijo (grad 
Hochosterwitz, Vrbsko jezero). 

3. Geo rafi'a Tina Ursié : 

Geografijo sem predavala eni skupini. Predstavila sem jim glavne znaéilnosti posameznih celin 
in predstavila doloéene aktualne teme iz celotnega sveta, izvedla sem izlet — Majski izlet - Kras 
in slovenska Istra (19.5.2016). Z aktivnostmi so udeleienci obnovili znanje o vseh celinah in 
izvedeli zanimiva dejstva o iivljenju pa posameznih celinah. S pomoéjo slikovnega gradiva so 
pridobili vpogled v iivljenje in navade Ijudi po svetu. Sama sem s pomoéjo delavnic izboljsala 
svoje komunikacijske veééine, ut':i|a sem se dobro razloiiti doloéeno snov na éim bolj nazoren 
naéin. Pridobila sem zanimive izku§nje z izvedbo celodnevne ekskurzije, ob enem pa spoznala 
veliko zanimivih in prijaznih ljudi. 

4. Joga, pilates, telovadba (Boiana K|emenc): 
V minuli sezoni sem vodila po eno skupino pilatesa in joge, zadnja dva meseca sezone tudi uro 
telovadbe. Veliko vadeéih hodi na vse vadbe, nekateri le na eno izmed njih. 
Na vseh treh vadbah je seveda v prvi vrsti gibanje z druienjem. Na telovadbi smo vsakié naredili 
sklop razliénih vaj za celo telo s poudarkom na pridobivanju moéi in gibljivosti, dodali pa smo
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tudi aerobni del z razliénimi kombinacijami korakov ob glasbi. Pri pilatesu se vade<':i u<':ijo in 
delajo vaje s poudarkom na stabilizaciji trupa, pokonéne in gibljive hrbtenice ter krepitvi misic 
medeniénega dna. Na jogi se poleg uéenja asan, ki skrbijo tako za veéjo gibljivost kot tudi mo<': 
telesa, nauéimo tudi dihalne tehnike in umirjanja nasega uma s sproséanjem in meditacijo. Pri 
telovadbi in pilatesu smo uporabljali tudi razliéne rekvizite, vadba pa je potekala v prostorih 
C|Ha. 
Vse skupine smo skupaj pripravile novoletno druienje ob kavi ter ob koncu sezone prijeten 
dopoldanski pohod iz Trzina na Rasico. 
Vadeéi so zagotovo pridobili bolj razgibano telo, zavedanje, da je potrebno skrbeti zase in za 
svojo telo z rednim gibanjem in znanje, kako preventivno poskrbeti za neboleéo hrbtenico, za 
gibljivost in mot": misic, obenem pa so se med seboj druiili, spodbujali in zabavali. Sama sem z 
vadeéimi pridobila veéjo motivacijo za gibanje tudi v zrelih letih, saj imamo v na§i druibi tudi 
vadeée, ki se spopadajo z vsakodnevnimi zdravstvenimi teiavami, ki pa jim ne predstavljajo 
dovolj velike ovire, da ne bi prisli na telovadbo in se potrudili po najboljsih moéeh za bo|j§e 
poéutje tako telesa kot duha. 

5. Franco§<':ina (Sa‘s'a Vidmar) 
Vodila sem zaéetno in nadaljevalno skupino. 
ZACET NA SKUPINA: v zaéetni skupini smo se v lanskem letu s francoséino spoznavale tako prek 
slovnice in besedi§t':a kot tudi prek francoske civilizacije. Pri slovnici smo (tudi na ieljo teéajnic) 
veliko ponavljale za nazaj: spregatev pravilnih in nepravilnih glagolov v sedanjiku, tvorba 
vprasalnic, zaimki, tvorba enega od prihodnjikov »futur proche« itd. Spoznale smo se s 
preteklim Easom »passé composé« itd. Besedisée smo usvajale preko besedil iz uébenika in 
besedil pesmi. Seveda pa smo vse nauéeno uporabile na primeru vsakdanjih situacij (izraianje 
mnenja o neki stvari, pripovedovanje o svojih poéitnicah, vikendu itd.). 
Opaiam, da teéajnice lepo napredujejo v znanju francoééine; nekatere, ki so se 5 francoééino 
prvit': spoznale na teéaju CAT in ki so bile zaradi tega sprva malce zadriane (ali pa so se v 
primerjavi s teéajnicami s predznanjem poéutile celo malo deprivilegirane), so v zadnjih 2 letih 
zelo napredovale v znanju francoséine ter pridobile samozavest in suverenost v znanju jezika. 
Teéajnicam zaéetne skupine pa teéaj ne predstavlja le neko izobraievanje (v smislu »vrnitev v 
§o|ske klopi na stara leta«), temveé tudi obliko druienja: teéajnice so med sabo povezane, ob 
kavi rade poklepetajo tudi po koncu ure. 
NADAUEVALNA SKUPINA: tudi pri nadaljevalni skupini smo, poleg usvajanja novih znanj, veliko 
ponavljaliz Ease (nadaljevalna skupina pozna ie veéino glagolskih <':asov v fra), spregatev v 
sedanjiku, zaimke itd. Spoznali smo se s trpnikom (pasiv), izraianjem posledice in vzroka itd. 
Usvojili smo tudi veliko novega besediséa (prek besedil v uébeniku, éasopisnih besedil, besedil 
pesmi,...). Ker teéajnike nadaljevalne skupine odlikuje dobro znanje francoséine, je bilo veliko 
poudarka na ustni komunikaciji (debate 0 razliénih temah, podajanje svojega mnenja itd.). 
Obravnavali smo tudi nekatere vidike francoske civilizacije (kultura, gastronomija, geografija...). 
Novost lanskega leta je bila tudi francoska bralna znaékaz tako v zaéetni kot nadaljevalni skupini 
smo prebrali skrajéano verzijo knjige »La Belle et la Béte«, prilagojeno za uéence tujega jezika, 
na ta naéin osvojili nov besedni zaklad in z resevanjem vaj, ki spremljajo vsako poglavje, ponovili 
in utrdili snov ter se spoznali z doloéenimi novimi slovniénimi strukturami. 
Tudi teéajniki nadaljevalne skupine lepo napredujejo v znanju franco§<':ine — dosegli so neko 
avtonomnost pri komuniciranju v francoséini. Kljub ie zelo dobremu znanju se radi uéijo novih
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stvari (novih slovniénih struktur, besed, zanimivosti fra kulture in dru‘z'be itd.). Tudi teéajnikom 
nadaljevalne skupine predstavlja obiskovanje teéaja obliko dru‘z'enja, ki ga radi razsirijo tudi na 
<':as po koncu teéaja, ko se skupaj odpravijo na kavo. 
Opaiam tudi, da ima kar nekaj teéajnikov otroke, ki iivijo v francosko govoreéih driavah 
(veéinoma v Belgiji) ali ki imajo celo francosko govoreée partnerje. To pri tovrstnih teéajnikih 
predstavlja se dodatni motiv za uéenje francoséine (za laijo komunikacijo, ko gredo na primer 
na obisk k otroku v francosko govoreéo driavo, za laije sporazumevanje s francosko govoreéim 
zetom/snaho itd.) 
Moja pedagoska pot se je zaéela na CAT, za kar sem zelo hvaleina. Obe skupini teéajnikov sta 
zelo prijetni, delo z njimi poteka brez teiav. So zelo hvaleina publika: z veseljem in zanosom 
usvajajo nova znanja, radi ponavljajo ie nauéeno in se veselijo, ko vidijo svoj napredek. So 
pozitivni zgled za vse starejse uéence, tudi tiste, ki se s tujim jezikom spoznajo §ele na stara leta. 

6. §pan§éina (§pela Aniin) 
Tekom leta smo ponovili osnove spanséine, ki so jih teéajniki usvojili tekom lanskega leta. 
Preleteli smo pozdrave v §pan§Eini, glagolski éas sedanjik, pregledali tudi doloéene pretekle Ease 
in velelni naklon, naglasevanje ipd. Teéajniki so usvojili tudi doloéen besednjak tematik, kot so: 
hrana in pijaéa, zdravje, vreme ipd. Izbrane vsebine so spoznavali preko pesmi, Iiterarnih tekstov 
ter posameznih enot v uébeniku Protagonistas in Gente. Teéajniki so ponovili ie usvojene 
osnove spanséine ter svoje znanje tudi nadgradili. Obenem so se tudi podruiili in utrdili 
prijateljske vezi. Sama sem z aktivnostjo veliko pridobila — iz teéaja sem skorajda vedno odsla s 
kopico pozitivne energije, ki so mi jo dali teéajniki. Pridobila sem seveda tudi izkusnje pri 
pouéevanju épanséine (v didaktiénem smislu - priprava uéne ure, izpeljava Ie-te in vrednotenje 
oz. evalvacija). V urah spanséine sem res uiivala in bom z le-tem z veseljem nadaljevala tudi v 
prihodnje. 

7. Digitalna fotografiia §Tia§a Krivec! 
V centru aktivnosti Trzin sem pouéevala predmet digitalne fotografije. Teéajniki so bili razdeljeni 
v tri skupine in sicer dve na zaéetnem nivoju ter ena na nadaljevalnem nivoju. 
Teéajniki so se spoznali s fotoaparatom, pregnali strah pred meniji in nastavitvami v 
fotoaparatih ter pobliije spoznali prenos slik na raéunalnik in njihovo naknadno obdelavo. 
Izdelali smo novoietno foto éestitko z napisom, kratek filméek sestavljen s fotografij ter tudi 
fotoalbum. Izdelke smo posiljali po e-posti. Med letom smo hodili fotografirat na razliéne 
lokacije po Trzinu, ogledali smo si novoletno Ljubljano ter obiskali Arboretum Voléji Potok. Ob 
koncu leta smo izdelali tudi razstavo fotografij. 
Pouéevanje v Trzinu me je nauéilo komunikativnosti ter podajanja znanja na naéin, da je le to 
razumljivo vsakemu posamezniku. Predvsem pa sem spoznala razmisljanja in razliéne poglede 
na svet, ki so mi jih ob pregledovanju razliénih fotografij podali posamezni teéajniki. 
Potrpeiljivost prijazen nasmeh in pohvala so bili k|ju<':ni za uspesno zakljuéeno solsko leto. 
Udeleiencem sem se trudila podati znanje na nivoju, ki je bil potreben za vsakega posameznika 
glede na njihovo predhodno znanje. Mislim, da so udeleienci zapustili te<':aj kot bolj 
samozavestni fotograf, ki se ne bojijo pritisniti na sproiilec. Predvsem pa so bili tudi polni 
entuziazma in navdusenja nad fotografijo. Pri tistih, ki so te<':aj obiskovali vet‘: let je bil viden 
napredek pri uporabi fotoaparata in raéunalnika.
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8. Raéunalnistvo (Jani Susnik) 
Vodil sem 5 skupin, v katerih smo se u<':ili splosnih osnov dela z raéunalnikom in kasneje uporabe 
namiznih in spletnih apiikacij. Med drugimi smo tudi izdelovali novoletne éestitke in video 
predstavitve slik z dopusta. Teéajniki so pridobili pogled v neskonéne zmo‘z'nosti raéunalnika (s 
povezavo v internet), sam pa sem vesel, ker sem Iahko delal s starejso generacijo. 

9. Slikanie/risanie (Moica Vilar) 
Teéaj slikanja je potekal v eni skupini, s katero smo se sreéavali dvakrat meseéno po 3 §olske 
ure. Teéajnice so spoznale razliéne tehnike risanja/slikanja (akril, pastel, akvarel, svinénik ...). 

Ukvarjali smo se s Etudijskimi tihoiitji, risanjem aktov po fotografski predlogi in postavitvijo 
predmetov. Vsaka teéajnica je imela med razliénimi tehnikami izbrati tisto, kiji najbolj Ieii, kot 
mentorica pa sem jih spodbujala, da so preizkusala vse tehnike. Svoja dela smo predstavile tudi 
na razstavi v Domu starejsih, naértujemo pa tudi razstavo v Centru Ivana Hribarja. V lanski sezoni 
smo si skupno ogledale tudi razstavo v Narodni galeriji. ielimo si obiskati tudi kaksno razstavo 
v tujini, npr. na Dunaju. 

10. Angieséina (Kgtia Jug) 
Na splosno smo delali po uébeniku, ki je primeren za pouéevanje odrasiih (Straightforward). Tri 
skupine so bile bolj na zaéetni ravni, zato je bila prilagojena tudi stopnja, pri dveh skupinah pa 
smo delali snov na visji ravni. Ure so bile vedno strukturirane, tako daje na zaéetku po ogrevalni 
vaji ali igrici sledil pregled naloge in domaéega dela, nato razlaga nove snovi, na koncu pa vaje 
za utrjevanje snovi in znova igre za spodbujanje konverzacije. Vsake toliko Easa smo delali tudi 
domaée branje. Vkljuéeni so bili vsi skiopi: slovnica, konverzacija, besedisée, slusno in bralno 
razumevanje. Mislim, da so bili teéajniki zadovoljni z naéinom deia in izvedbo. Pogosto sem od 
njih dobila pozitiven odziv in menim, da so v éasu teéaja zelo napredovali. Sama sem pridobila 
veliko pozitivnih izkusenj, delo je bilo zabavno in mi je predstavljalo prav poseben izziv. 
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II. POROCILO O PORABI DODEIJENIH SREDSTEV NAROCNIKA IN OBRAéUN STRO§KOV 
IZVAJALCA 

a) Prihodki 

Meseéni prispevki Elanov za obisk aktivnosti in sofinanciranja Obéine Trzin za Ieto 2016: 
Mesec Prihodki (v eur) 

januar — maj 5.996 
oktober - december 4.381 
grisgevek Elanov — skupai: 10.377 
sofinanciran'e Obéine Trzin 3,500 
Skupaj PRIHODKI: 18.877 

b Odhodki 

Stroéki izvajalcev programov, stro§ki dela in materiala za vodenje Centra aktivnosti Trzin: 
Mesec Odhodki (v eur) 

januar - maj 8.453 

oktober - december 4.065 

stro§ki izvaialcev — skupai: 12.518 

stro§ki materiala 2_5; 

naiemnina telovadnice gg 

vzdrievanie raéunalnikov _6_Q 

stro§ki dela za vodenie centra 7_.39_8 

Skupaj ODHODKI: 

Za namen kvalitetnej§e izvedbe teéaja raEunaIni§tva smo v drugi polovici leta zaéeli pripravljati 
zmogljivej§e raéunalnike s posodobljeno programsko opremo. 
V Ietu 2016 prispevki élanov in subvencija Obéine Trzin niso pokrili stro§kov dela za vodenje 
centra aktivnosti, materialnih stroékov in stro§kov izvajalcev v vi§ini 2.055 eur. 

Ill. Razgisi 

Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti je dne 2. 9. 2016 objavilo razpis 
v Ur. I. RS, §t. 58/2016, za sofinanciranje projektov veégeneracijskih centrov (VGC). Namen 
navedenega razpisa z dne 2. 9. 2016, je bil izvajati preventivne programe namenjene ciljnim 
skupinam ter povezovati raz|it‘:'ne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot 
projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili Eim §ir‘s'e obmoéje znotraj
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geografske enote. Na javnem razpisu naj bi prijavitelj kandidiral skupaj z vsaj enim projektnim 
partnerjem, vendar projektno partnerstvo lahko sestavljajo najveé §tiri pravne osebe (prijavitelj 
in najveé trije projektni partnerji). 

Osnovna dejavnost Doma poéitka Mengeé je skrb za kvalitetno in kakovostno bivanje 
stanovalcev Doma poéitka Mengelé in enote Doma v Trzinu. Na§a vizija je tudi povezovanje z 
drugimi akterji v okolju, ki delujejo za starej§e oziroma jim namenjajo del svojih programov, zato 
nas tovrstni razpisi zanimajo in jih spremljamo. Kot prijavitelji na navedeni razpis bi morali 
zagotavljati obvezne vsebine za veé ciljnih skupin kot npr. starejéi, druiine, otroke, mlade, kar 
bi zaradi pomanjkanja kadra teiko izvedli. Po preuéitvi razpisne dokumentacije javnega razpisa 
smo se odloéili, da se na razpis za sofinanciranje projektov veégeneracijskih centrov kot 
prijavitelji iz zgoraj omenjenih vzrokov ne bomo javili. Smatramo pa, da bi lahko sodelovali kot 
projektni partnerji, za kar smo se tudi pozanimali, vendar partnerstva ial nismo uspeli 
pridobiti. Takénega sodelovanja bi bili zelo veseli, saj menimo, da bi s svojim znanjem lahko 
ponudili kakovostne preventivne programe in aktivnosti za starej§e ter tako prispevali k vi§ji 
kvaliteti iivljenja starejéih, obenem pa krepili podobo Doma vjavnosti. 
Drugih ustreznih razpisov nismo zasledili. 

~ .7" 
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