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Radost podaljšuje življenje in čuva zdravje.

Kako res je, da na naše zdravje zelo pomembno vpliva naša notra-
nja naravnanost. V življenju prihajajo med nas in pred nas različne 
preizkušnje. Kot bi življenje govorilo: Zmoreš, ali ne zmoreš? 

Če imamo ob takšnih preizkušnjah pred seboj zaupanje vase in nas 
vodi dober namen, nas življenje dalje vodi na prave poti, do pravih 
ciljev. Četudi so včasih vmes gore, ki jih je potrebno premagati, 
prehoditi, se vmes odpočiti in zadihati. Takšno je naše življenje.

Za nami je zelo aktivno leto, polno najrazličnejših dogodkov: us-
pešno smo dokončali streho, zelo lepo uredili zdravilni park, prip-
ravili projekte za prenovo. Z vsemi projekti prenove pa skušamo 
slediti vašim potrebam in pričakovanjem, spoštovane stanovalke 
in stanovalci.

Zaposleni smo v letošnjem letu skupaj stopili kot ekipa, tedensko 
se sestajajo člani različnih enot in se pogovorijo o določenih po-
stopkih, kako jih lahko izboljšamo. Nekaj novih zaposlenih se nam 
je pridružilo, nekaj jih je odšlo v nove službe. Naši novi sodelavci se 
bodo učili iz naših izkušenj in ob tem lahko tudi podali svoje ideje. 
Tako ohranjamo svežino našega dela. 

Naš razvoj postaja vse bolj priznan tudi na državni ravni: na med-
narodni dan starejših nas je obiskala državna sekretarka ga. Mar-
tina Vuk, v decembru nas je obiskala državna sekretarka ga. Mia 
Pukelj. Počaščeni smo, da se druge ustanove zanimajo za naše 
delo, obiskali so nas tudi zaposleni iz DU Metlika. Tudi sami smo si 
ogledali v letošnjem letu 2 domova – Dom starejših na Koroškem 
in Dom starejših v Šentjurju. Oba domova sta pridobila certifikat 
kakovosti skozi 3 letno obdobje presoje, ki ga tudi sami sedaj iz-
vajamo.

Za nami je aktivno leto. Dogajanje v svetu in naši državi daje slutiti, 
da je proces sprememb vse hitrejši.Poleti smo obeležili 35 letnico 
obstoja Soma Petra Uzarja Tržič. Vstopili smo v proces pridobitve 
certifikata kakovosti E-Qalin, kjer naši zaposleni povezano razpra-
vljajo in spreminjamo delovanje na bolje. Odprli smo regijski ge-

Pridružujemo se čestitkam ob 35 letnici vašega doma z željo, 
da še naprej, tako kot doslej, delujete tako predano in priza-
devno v dobrobit stanovalcev in starostnikov Tržiča. Vsa čast 
in hvala osebju za vašo skrb, pomoč in oskrbo stanovalcev in 
še posebej naši mami Metki Kavčič, kar dobrega storite zanjo 
in ste do nje prijazni. Vedno upoštevate njene in naše želje ter 
predloge pri njeni oskrbi.

Kolikor mi je znano, je tudi raziskava o zadovoljstvu 
stanovalcev, svojcev in zaposlenih kazala, da je usmerjenost 
in kakovost delovanja doma zelo dobra. 

Prenova strehe z več izolacije in požarne varnosti je odlično 
uspela. Naj vam bodo okoliščine tudi v bodoče naklonjene, 
ne le za nadaljnje izboljševanje bivalnih razmer pač pa tudi za 
razvoj delovanja in rast domske skupnosti.

Boža in Anton Kavčič

Dobrodošli v hiši prijaznih ljudi!
rontološki center, Center za aktivno in prijetno staranje, ob pomoči 
Občine Tržič izvajamo aktivnosti brezplačno za zunanje udeležen-
ce. Veseli smo obiskov otrok, aktivnosti zborov in krajevnih skup-
nosti in prostovoljk in prstovoljcev. 

Tu, v našem domu ga čutimo in zaznavamo z dobro voljo, mirom v 
sebi in prijaznostjo do sočloveka. Veliko lepih načrtov za 2016 smo 
si zastavili, odkrivali jih bomo skupaj.

Vsem v domu, tako stanovalkam in stanovalcem, kot vsem 
zaposlenim in vsem sodelujočim iz srca želim prijazno leto 
2016. Naj bo vsak dan prežet s toplino v naši hiši prijaznih 
ljudi in domu odprtih vrat!

Leto, v katerega bomo vstopili in ostali zdravi, z nasmehom 
na ustih, prijazno besedo do drugih, radostjo in pogumom, 
da delamo dobre stvari ter mirom v sebi. 

Vaša direktorica dr. Anamarija Kejžar
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V oktobru smo slavnostno odprli prenovljeno čajno kuhinjo oddelka 
5, kjer je prostor tudi za aktivnosti Centra za aktivno in prijetno sta-
ranje. Ideja je nastajala skoraj eno leto, izhajali pa smo iz potreb, 
ki smo jih zaznali. V skupnosti še vedno obstajajo predsodki v zvezi 
z domovi za starejše, zato je bila ena od idej Doma Petra Uzarja 
Tržič, da se odpremo skupnosti in pokažemo, kako zgleda dom s 
sodobnim konceptom dela. Poleg predsodkov je bilo v zadnjem 
letu vse več stisk družinskih članov, ki skrbijo za osebo z demen-
co in so se obračali na pomoč v naš dom, poleg tega pa so bile 
zelo prepoznavne tudi stiske družinskih članov v času umiranja 
in žalovanja. Temelj Centra za aktivno in prijetno staranje (CAPS) 
– Regijski gerontološki center Doma Petra Uzarja Tržič je: Center 
dnevnih aktivnosti, Informacijska točka za starejše in njihove dru-
žinske člane, Pomoč in podpora na področju demence in Pomoč 
in podporo v času umiranja in žalovanja. 

Center dnevnih aktivnosti od oktobra 2015 ponuja različne ak-
tivnosti za starejše ljudi, katerih namen je druženje, koristno 
preživljanje časa in preventiva. Ponujamo aktivnosti, ki jih vodijo 
prostovoljci. Aktivnosti, ki so se od oktobra že razvrstile so: angle-
ščina za začetnike, čuječnost – meditacija, vaje za urjenje spomi-
na, izdelovanje naravne kozmetike, telovadba, delavnica z rokami 
in možgani, izdelovanje okraskov za adventne venčke, izdelovanje 
adventnih venčkov, predavanje o stresu itd.. Urniki so mesečno 
objavljeni na spletni strani in na oglasnih deskah. Udeležba na 
aktivnostih je brezplačna, vabimo pa vse, ki jih program zanima, 
pa tudi tiste, ki si želijo zgolj druženja. 

Za božične in novoletne praznike pa vsem zaželim veliko toplega 
sodelovanja in prijateljstva, ker smo vsi skupaj, stanovalci in za-
posleni, en velik kolektiv. 

MARIJA PRIMOŽIČ 

V novem letu pa naj vam Bog da veliko miru in zdravja. Želim pa 
vam tudi veliko lepih dni v našem domu prijaznih ljudi. 

MIRKO MAJER

Dovolite, da izrečem nekaj zahvalnih besed v slovo staremu letu, 
kot se tudi spodobi. »Mi se imamo radi!«, naj bi bil naslov temu 
pozdravu nas vseh, ki živimo pod to streho in ob skrbnem delu 
vseh strok, ki za nas skrbijo.

Po pripovedi zapisala Tjaša Kuhar Čimžar

Novoletne želje in voščila naših stanovalcev za leto 2016

Center za aktivno in prijetno staranje (CAPS) – 
Regijski gerontološki center Doma Petra Uzarja Tržič

V novo leto 2016 pa vstopamo korajžno in veselo. Da bo delo 
lep uspeh imelo in nam bo vsem skupaj lepo, pa naj bo veliko 
medsebojnega spoštovanja in hvaležnosti ob različnih življenjskih 
dogotkih. Bog nas živi, zraven pa naj velja še en velik »Na zdravje, 
do dna!«

101 METKA

Informacijska točka za starejše in njihove družinske člane je na vo-
ljo za raziskovanje tistega, kar najbolj potrebujejo starejši in njihovi 
družinski člani v obdobju, ko se kdo od družinskih članov stara. 
Strokovna delavka je na voljo za pogovor, informacije, svetovanje 
itd. Dosegljivi smo na telefonski številki: 030 600 166. 

Pomoč in podporo izvajamo tudi na področju demence, kjer ponu-
jamo skupine za samopomoč družinskim članom oseb z demenco, 
predavanja za širšo javnost, Alzheimer cafeje in svetovanje/pod-
poro preko informacijske točke ali preko individualnih pogovorov. 
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V lanskem šolskem letu smo okrepili sodelovanje med OŠ Križe in 
Domom Petra Uzarja.  

Učenci so v domu razstavili likovne izdelke, ki so nastali pri urah 
likovne umetnosti in na tehniških dnevih. Prvošolci so iz gline obli-
kovali živalske figure ter glinene ploščice z zimskimi in pomladnimi 
motivi. Tretješolci so iz gline oblikovali vaze in skodelice, ki so jih 
po toplotni obdelavi pobarvali. Starejši učenci so obudili slovensko 
kulturno dediščino, saj so izdelali panjske končnice. Navdih so čr-
pali tudi iz španske umetnosti, saj so iz gline oblikovali nenavadne 
ure v slogu Salvadorja Dalija. 

V predprazničnem času so učenci dobrodelnega krožka izdelovali 
voščilnice in z lepimi željami obdarili stanovalce. 

Na božično-novoletnem koncertu so se učenci v številčni zasedbi 
predstavili stanovalcem. Peli so, plesali in igrali na različna glasbi-
la. Učenci dobrodelnega krožka so odigrali prizore iz vsakdanjega 
življenja, ki so vzpodbudili razmišljanje o vrednotah. 

Učenci so bili nad obiskom navdušeni, saj jih je zelo razveselil pozi-
tiven odziv stanovalcev. Po koncertu so nam zaupali svoje občutke: 

Učenci Osnovne šole Križe na 
obisku v Domu Petra Uzarja

SKOZI ODPRTA VRATA
Včerajšnja prireditev mi je bila zelo všeč. Zelo všeč mi je bilo, ko 
so učenci peli Sanjam sen in dali roko starejšim ljudem. Upam, da 
bomo odšli v Dom Petra Uzarja še kdaj. 

Neja, 6. a

V Domu Petra Uzarja je bilo zelo dobro. Upam, da smo s pesmi-
mi razveselili starejše občane. Dali smo jim roko in bili so veseli. 
Upam, da bom še kdaj tam nastopila.

Ana, 4. a

Včerajšnji nastop v Domu Petra Uzarja je bil nekaj posebnega, saj 
sem bila prvič tam in smo razveselili starejše občane. Meni se zdi, 
da smo jih še posebej razveselili pri pesmi Sanjam sen.

Hana, 6. b

Včeraj je bilo dobro in je bilo zelo »kul« videti nasmehe starejših. 
Meni je bilo všeč in ni mi bilo odveč.

Tinkara, 6. b

Včeraj na prireditvi mi je bilo všeč. Tudi na koncu smo dobili piško-
te, ki so bili zelo dobri. Mi smo peli Na rumeni podmornici živim. 
Trije so igrali na zvončke, ostali pa so na vedra.

Klementina, 4. b

Pri pomoči in podpori v času umiranja in žalovanja pa bomo v pri-
hodnosti izvajali podporne skupine za žalujoče, podporo na domu, 
predavanja za širšo javnosti in svetovanje/podporo telefonsko in 
osebno. 

Dejavnosti Centra za aktivno in prijetno staranje sta z velikim vese-
ljem podprli tudi Občina Tržič, ki sofinancira dejavnosti in Društvo 
upokojencev Tržič, katerega člani so prispevali s svojimi idejami. 
Vse aktivnosti v okviru Centra za aktivno in prijetno staranje so 
brezplačne.

Maja Olip, mag. soc. del.
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Skupina Deteljica je 
praznovala prvi rojstni dan

V četrtek, 15.1., smo odšli v Dom Petra Uzarja. Tam nas je čakala 
učiteljica. Ko smo peli, so se nam starejši občani smejali, ker jim 
je bilo všeč. Pri pesmi Sanjam sen smo jim podali roko in takrat  
so imeli na obrazu velik nasmeh. Zelo mi je bilo všeč in upam, da 
bomo odšli še enkrat.

Maja, 4. a

Na prireditvi je bilo zelo zabavno. Starejši občani so bili zelo pri-
jazni. Na koncu smo dobili piškote.

Sanja, 4. b

V domu mi je bilo zelo všeč. Imeli smo odlično občinstvo. Zelo bi 
bila vesela, če bi še kdaj nastopali tam. Bilo je prekrasno!

Sara, 6. a

Ko smo nastopili v domu, mi je bilo všeč, ker so bili tudi drugi 
starejši občani veseli in to mi nekaj pomeni.

Eva Maja, 6. a

V Domu Petra Uzarja mi je bilo zelo všeč. Starejši občani in drugi 
zaposleni v domu so bili zelo veseli, ko smo prišli. Najbolje je bilo, 
ko smo igrali in peli Na rumeni podmornici.

Katja, 4. b

Maja Bitežnik, mentorica

V Domu Petra Uzarja se od 12.11.2014 dalje srečujemo člani 
pogovorne skupine DETELJICA. Za vsako druženje pripravimo 
pogovorno temo o medsebojnih odnosih, kar skupino združuje in 
povezuje.

Foto klub Tržič med 
stanovalci doma
V mesecu novembru smo člani Foto kluba Tržič obiskali stano-
valce Doma Petra Uzarja, in sicer z namenom, da jim popestrimo 
dan. Predsednik Foto kluba Tržič Matej Meglič je najprej na kratko 
predstavil delovanje društva in njegove člane. Ob prijetni glasbi 
je sledila projekcija izbranih fotografij članov FK Tržič z raznovr-
stnimi motivi pokrajine in narave. Srečanje smo nato nadaljevali 
s predstavitvijo novodobne fotografske opreme, ki je pri navzočih 
izzvala veliko začudenja in navdušenja nad moderno tehnologijo. 

Ob prvi obletnici delovanja skupine smo člani med seboj podeli-
li mnenja in občutke, zakaj smo in ostajamo člani skupine, ki je 
vključena v Medgeneracijsko društvo Z ROKO V ROKI iz Kranja:

»Postala sem bolj zadovoljna sama s seboj.«

»Čutim spoštovanje do vseh članov skupine.«

»V skupini se počutim kot doma v družini.«

»Zaupanje in iskrenost članov mi pomenita veliko.«

»Začutila sem, da lažje sprejemam drugačno mnenje.«

»V skupini se lahko sprostim, zapojem ali zaplešem.«

»Vesela sem informacij o dogodkih v mojem kraju in okolici.«

»Od kar se družim v skupini Deteljica, se je moja samopodoba  
  izboljšala.«

»Svoje stiske si upam zaupati v skupini in domov grem lažja.«

Marina Berlot, voditeljica skupine
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V soboto, 6. junija 2015, je stanovalec našega doma Mirko Majer, 
v okviru kulturnega programa na pikniku stanovalcev in svojcev, 
ki je bil hkrati tudi obeleženje 35 let delovanja doma, odprl že 
tretjo razstavo likovnih del z naslovom Slovenske zdravilne rastline. 
Razstavo si je ogledala večina obiskovalcev piknika. 

Ugotovili smo, da se fotografiranje 
na film ne izplača več, ker se na 
majhne kartice da zapisati na tisoče 
fotografij. Med prijetnim klepetom in 
obujanjem starih časov smo v objek-
tiv ujeli veliko nasmejanih obrazov. 
Družabno srečanje smo zaključili 
s povabilom na ogled fotografske 
razstave, ki bo krasila hodnike doma 
vse do konca decembra.

Zahvaljujemo se Domu Petra Uzar-
ja za topel in prijazen sprejem, še 
posebej pa gospe Marjeti Šumič, ki 
je, po našem enotnem prepričanju, 
veliko sonce doma. Ob odhodu smo 
si dali obljubo, da se vsekakor še 
vrnemo.

Sandra Košnjek

ŽIVIMO ŽIVLJENJE
Tretja razstava likovnih del 
Mirka Majerja

Eden od odzivov na razstavo:

Dragi g. Mirko Majer!

Ob vaši likovni razstavi ob 35. obletnici doma vam iskreno čes-
titava.

Razstavo sva si v miru ogledala po končanem pikniku. Bila sva 
prijetno presenečena ob toliko prelepih slikah slovenskih zdravilnih 
rastlin. Naslikali ste: malino, črni ribez, materino dušico, brinje, 
brusnico in druge, vsega skupaj kar 35 rastlin, ki je simbolika ju-
bileja doma. Mnoge od teh prej nisva poznala. Človeku se nehote 
utrne misel:

- za vsako bolezen rož`ca raste 
- nisem samo lepa, sem tudi zdravilna (npr. mak) 
- nisem samo zdravilna sem tudi strupena (npr. bela   
 omela, podlesek) 
- imam lepe cvetove in okusne sadeže (npr. oljčica,  
 češnja, črni ribez)

Vaši pasteli se prelivajo kot akvareli v živo pisane podobe – slike 
lepot narave, kot bi hotele reči: »Postoj sprehajalec, popotnik in 
poglej, kako lep je ta čudoviti svet!«. Vaša razstava je umetniška 
in poučna.

Slike so lepo okvirjene in umeščene v prostor, v okras jedilnice in 
doprinašajo k prijaznosti doma.

Še enkrat čestitava in vas lepo pozdravljava!

Anton in Boža Kavčič

Ljubljana, junij 2015
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V mesecu juniju nam je vodstvo doma organiziralo čudovit izlet. 
Z avtobusom smo se po zajtrku najprej odpeljali na Brezje, kjer 
smo prisostvovali sveti maši. Molili smo za zdravje nas vseh ter se 
priporočili Mariji, naj nas varuje na naši poti še naprej. 

Potem nas je naš prijazni šofer zapeljal še na Bled, kjer smo se 
posladkali s kremšnitami in kavo. Kavarna je bila tik ob jezeru in 
ker je bil prijeten sončen dan, smo občudovali mirno vodo in oto-
ček sredi jezera. 

Z nami so šle tudi prijazne sestre, ki so za vse poskrbele. S šofer-
jem avtobusa smo se dogovorili, da nas odpelje še en krog okrog 
jezera. Preden smo se vkrcali v avtobus, smo se še slikali za eno 
skupinsko fotografijo za spomin. Vreme je bilo res čudovito in vsi 
smo bili dobre volje. 

Po počasni panoramski vožnji okrog jezera smo se odpeljali nazaj v 
naš prelepi dom, kjer nas je čakalo dobro kosilo. Tako je minil naš 
lep izlet, za katerega se vodstvu doma in prijaznim sestram, ki so 
poskrbele, da nam je bilo lepo, zahvalimo. Posebna zahvala pa gre 
še prijaznemu šoferju, ki nas je varno pripeljal domov. Tako lepega 
izleta si še kdaj želimo.

Fani Gril

Lepi spomini me vežejo na zadnji nepozabni izlet na Brezje. Ko je 
prišlo povabilo od gospe Marjete za enodnevni izlet nedaleč od 
našega doma, nismo prav nič razmišljali, ampak smo hitro napol-
nili avtobus z izletniki in že smo klečali pred Marijinim oltarjem na 
Brezjah. 

Zelo dobro se nam je zdelo, ko nas je župnik pred pričetkom maše 
lepo pozdravil in se je zdelo, kot da je maša posvečena samo nam, 
zato smo še toliko bolj pridno molili. A ko pomisliš na težave vseh 
ljudi po svetu, težko moliš samo za sebe, zato sem se spomnila 
vseh, ki trpijo na svetu. Iz cerkve nas je pospremila pesem »Marija 
naša mati«, ki nam je zvenela v ušesih še, ko smo nadaljevali našo 

Radi se potepamo
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Čas pa teče in nič ne reče, jaz pa se ne morem umiriti, preden ne 
izrečem še eno hvaležnost za izlet, ki sem ga imenovala Kamor te 
spomini vlečejo. 

Nam upokojencem res že pešajo moči, ostaja nam pa dobra volja, 
zato smo se jeseni podali na izlet do Doma pod Storžičem. Ko smo 
se pripeljali na vrh, me je kar stisnilo pri srcu in od samih lepih 
spominov so se mi orosile oči. Koliko let je že tega, ko smo gradili 

Zelo sem bil vesel, da je Dom Petra Uzarja letos organiziral obisk 
doma pod Storžičem. Dolga leta me vežejo lepi spomini na gradnjo 
tega doma. 

Na začetku lahko povem, da smo zakoličili gradnjo leta 1948. 
Gradnja je potekala kar dolgo časa, odvisno je bilo seveda od fi-
nančnega stanja Planinskega društva, ki je bilo osiromašeno z II. 

Moji spomini na gradnjo 
planinskega doma pod 
Storžičem

svetovno vojno. Tudi koči na Kofcah in Dobrči sta bila potrebni 
obnove in vzdrževanja. 

Planinsko društvo je organiziralo, z objavo za izgradnjo doma pod 
Storžičem, prostovoljno delo in na vso srečo je prišlo do odličnega 

pot proti Bledu. Pa pomislim »Otok Blejski, kinč nebeški«. Ko ga 
gledaš, res ne moreš dvomiti o krasoti narave, kamor se ozreš se 
zazna pomladna lepota, res bi bilo škoda čepeti doma, za zaprtimi 
vrati. Avtobus nas je pripeljal skoraj čisto do jezera, do restavracije, 
kjer so nas pocrkljali s kremšnito in kavo.

Da pa ne bi bili prehitro doma, nas je pa avtobus popeljal še okrog 
in okrog jezera, mi pa smo z odprtimi usti uživali prelep dan. No pa 
sem pomislila, za toliko lepega doživetega je potrebno tudi plačati, 
potem pa nič, kako lepo. Namesto plačila ostaja samo povabilo 
za naprej, potem pa je od tebe odvisno ali boš sam sebi razvedril 
dušo in telo.

Ostaja nam le še ena velika hvaležnost vodstvu doma od vseh 
izletnikov.

101 Metka
ta dom, plačilo za to pa je bilo naše zadovoljstvo, sreča in veliko 
veselja ob delu. 

Isto srečo sem podoživela z obiskom te koče sedaj, za povrhu 
smo dobili od oskrbnikov za kosilo čisto pravo »planinsko košto«. 
Najlepša hvala iz vsega srca in upam, da bo ta naša hvaležnost 
vzpodbuda vodstvu, da organizira še več takih izletov in razvedrila, 
ki ga v našem domu ne manjka. 

101 Metka
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odziva. Začele so nastajati deponije gradbenega materiala, pro-
stovoljci pa so z velikim veseljem prenašali ta material na svojih 
ramenih in peš nosili material na gradbišče. 

Vsi so pozdravljali in odobravali gradnjo doma. Jaz osebno sem bil 
25 let načelnik gradbenega odbora Planinskega društva. Predse-
dnik Planinskega društva, ki je nosil velik delež gradnje in admini-
strativnega vodenja, pa je bil Vladimir Salberger. 

Za gradnjo doma pod Storžičem so bila podeljena priznanja tudi na 
republiškem nivoju. Moram pa se pohvaliti, da sva jaz in gospod 
Salberger edina prejela ZLATI PLANINSKI ZNAK Planinske zveze 
Jugoslavije, za izgradnjo turističnega planinskega gospodarstva. 

Tržič je zelo razvito mesto kar se tiče planinarjenja, ki se kaže z 
veliko udeležbe in obiska v planinskih kočah. Zgornji del Tržiča je 
zelo rad obiskoval Zelenico in Kofce, ostali del Tržiča pa Dobrčo. 

Po pripovedi Mirka Majerja zapisala Tjaša Kuhar Čimžar

Fotografije iz arhiva Planinskega društva Tržič
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Mesec september in oktober sta bila v našem domu v zname-
nju mednarodnega dneva starejših in povezovanju z lokalno 
skupnostjo. V septembru smo bili aktivni v okviru vseslovenskega 
projekta Simbioza giba. Naš dom je odprl svoja vrata tudi zuna-
njim obiskovalcem in ponudil vadbo za zdravo hrbtenico, vadbo z 
elastičnimi trakovi za večjo mišično moč, sprostitvene delavnice, 
vadbo na zunanjih fitnes napravah, terapevtsko sproščanje in žoga 
band. Izkoristili smo domske prostore in idilični vrt našega doma. V 
dneh od 28.09. do 02.10.2015 pa smo bili še posebej aktivni, saj 
smo teden posvetili starejšim. 01.10.2015 je bil namreč Medna-
rodni dan starejših. V tem tednu smo imeli dan odprtih vrat, ki se je 
pričel s kratkim kulturnim programom, v katerem so se predstavili 
zaposleni in stanovalci doma. Hiša prijaznih ljudi je bila cel dan 
polna obiskovalcev, ki so se razgledovali po naših prostorih. Obi-
skali so nas vrtci, šole, otroci in starši zaposlenih in drugi zunanji 
obiskovalci. Bilo je pestro. 

15. oktober 2014 je bil dan, ko so se v našem domu prvič zbrali 
stanovalci, ki jih je gnala radovednost, kakšna vendar je le ta nova 
aktivnost, ki se ji reče žoga band.

S fizioterapevtko Silvo Štiherl (ki jo je kasneje nadomestila Ana 
Strupi), sva se v trenutku navdušili, ko sva se z njo seznanili v 
Domu upokojencev Preddvor, kjer je potekal predstavitveni semi-
nar na to temo.

Aktivnost naju je navdušila ne le z družabne in zabavne perspekti-
ve, pač pa predvsem s terapevtskega stališča. 

Žoga band je sinonim za strokovni izraz – trening motoričnih 
kognitivnih perceptivnih spretnosti ob glasbi, kjer udeleženci ob 

Pestra jesen v hiši prijaznih 
ljudi

Zabava, sprostitev in učenje 
v žoga bandu

Na Mednarodni dan starejših smo odprli Center za aktivno in pri-
jetno staranje (CAPS). Ob tej priložnosti smo gostom doma prip-
ravili kulturni program, v katerem so sodelovali pevski zbor za-
poslenih doma, pevski zbor stanovalcev, žoga band stanovalcev, 
prostovoljci in otroci iz vrtca Deteljica. V veliko čast si štejemo, 
da nas je s svojo prisotnostjo in toplimi besedami počastila tudi 
državna sekretarka Martina Vuk, ki je skupaj z najstarejšo stano-
valko našega doma Metko Kavčič odprla nove prostore Centra za 
aktivno in prijetno staranje. CAPS je finančno podprla tudi Občina 
Tržič, za kar se iskreno zahvaljujemo. 

Maja Olip in Marjeta Šumič
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vnaprej izbrani glasbi in koreografiji ritmično udarjajo po velikih 
gimnastičnih žogah, kar pomeni, da ob tej aktivnosti dodobra 
razgibamo sklepe in krepimo mišice, opazovati je potrebno gibe 
voditeljic, si jih zapomniti ter ponoviti, obenem poslušati glasbo in 
slediti ritmu, ki nudi zabavo in sprostitev.

Za vadbo potrebujemo veliko gimnastično žogo, plastično pručko 
na katero postavimo žogo, in dve kuhalnici, s katerima udarjamo 
po žogi ter glasbo, ki je stanovalcem blizu in poznana.

Za začetek sva izbrali dve skladbi, Ti si moj sonček (ki je kasneje 
postala naša himna) in Veselo v Kamnik, za kateri sva izdelali ko-

reografiji. Koreografija pa združuje elemente položaja trupa, gibov 
rok in nog, psihične in kognitivne zmožnosti, vse to pa izboljšuje 
splošno psihofizično počutje, prekrvavitev celotnega organizma, 
izboljša se razpoloženje. Po možnosti naj gibi ponazarjajo besedilo 
pesmi, saj se jih stanovalci tako lažje zapomnijo, konec koncev pa 
skupaj z glasbo tvorijo neko smiselno celoto. 

Pri vadbi sedimo na stolih, kar omogoča tudi sodelovanje sta-
novalcev na invalidskih vozičkih. Na začetku najprej poravnamo 
trup, sedimo vzravnano, naredimo nekaj dihalnih vaj, se ogrejemo 
z osnovnimi gibi, ki jih vsebuje koreografija, sledi izvajanje gibov 

brez glasbe, nato pa nekaj ponovitev celotne koreografije ob glas-
bi, ki mora biti primerno glasna. Ob koncu sledi sprostitev. 

Po dobrem letu delovanja skupine žoga band, v kateri sodeluje 8 
stanovalcev, se je nabralo kar nekaj lepih vtisov in izkušenj. Sre-
čujemo se 1x tedensko, vsi udeleženci pa skupaj z voditeljicama, 

kljub temu, da je trening včasih kar naporen, neizmerno uživamo.  
Skupina si je nadela pomenljivo ime Sončki, saj so srečanja zares 
nabita s pozitivno energijo.

Svoj krstni nastop smo Sončki uprizorili na skupnem srečanju vseh 
skupin za samopomoč na prvi pomladni dan 2014, s čimer smo 
navdušili vse prisotne. Nato se je zvrstilo še nekaj nastopov: sreča-
nje žoga bandov slovenskih domov, kjer je prisostvoval sam pred-
sednik države Borut Pahor, naslednji nastop smo izvedli na pikniku 
stanovalcev in svojcev v mesecu juniju letošnjega leta. Najbolj pa 
nam bo vsem ostal v spominu nastop v mesecu septembru 2015, 
natančneje 25. septembra ob mednarodnem dnevu kulturne de-
diščine, ko so praznovali vsi tržiški vrtci. Ob tej priložnosti se je 
žoga band predstavil s koreografijo na skladbo Kekčeva pesem, 
ki so jo istočasno peli vsi otroci, ki so bili prisotni na prireditvi. Ta 
skupen nastop mlade in starejše generacije je bil vsem nam nepo-
zabno doživetje. Na prireditev smo bili povabljeni kot posebni gosti, 
kot priznanje za dobro dolgoletno sodelovanje, posebej z vrtcem 
Deteljica. Glavna pobudnica prireditve in sodelovanja je bila vzgoji-
teljica Milena Hostnik, ki je s srcem predana svojemu delu. 

Ta isti nastop smo ponovili na prireditvi ob mednarodnem dnevu 
starejših ter dnevu odprtih vrat.

Zares razgibano leto za žoga band, ki je do danes osvojil koreogra-
fije že na pet skladb, poleg zgoraj omenjenih še Veselo na Roblek 
ter Srečno mlada Slovenija.

Se že veselimo novih izzivov!

Marjeta Šumič
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Na sveti večer je mama pogrnila najlepši prt na mizo, nanjo po-
ložila ključ za svetega Petra, kruh, da bo blagostanje celo leto in 
cigareto za ata, ki je tako rad kakšno pokadil. Tudi potico je spekla. 
Rada se šla k polnočnici.

Angelca Rupar

Moja mama se je zelo trudila, da nas je Miklavž lepo obdaroval. 
Pred božičem smo pripravili drevešček, na katerega smo obesili 
piškote. Imeli smo tudi lepe glinene jaslice. 

Po polnočnici pa smo si privoščili še kos potice.

Metka Dornig

Na dan nedolžnih otročičev (28. december) nas je mama prepriče-
vala, da se bo nebo odprlo in bodo padali bonboni in druge dob-
rote. Sedem otrok nas je s peči gledalo v nebo in čakalo. Mama 
je neslišno odprla vrata in metala v hišo orehe, suho sadje in še 
kakšen bonbon. Takrat sem verjela v čudeže.

Fani Gril

Na verne duše dan (dan pred 1. novembrom) smo hodili po prešce 
v Žeje, ker so bile velike kmetije in dobri ljudje. Le redke gospodi-
nje so nas kregale in nagnale stran.

(Prešca je majhen hlebček kruha, ki so ga bogati kmetje podarili 
revežem.)

 Rezka Jelar

Vsi prazniki so lepi. Najraje pa se spominjam pred božičnega iz-
leta v Salzburg, ko smo šli po Grubarjevi poti do cerkvice, kjer so 
verniki pri polnočnici prvič slišali pesem Sveta noč. V naši skupini 
sta bila tudi dva citrarja in skupaj smo zapeli Sveto noč, ki jo je v 
slovenščino prevedel Jakob Aljaž, ko je bil še kaplan v Tržiču.

Franci Oman

Pred božičem smo temeljito pospravili naš skromni dom. Dreve-
šček smo okrasili s piškoti in čokoladicami. Moja mama je delala 
pri Židih, ki so imeli tovarno čokolade in pred božičem so izdelovali 
čokoladke v obliki violine, kitare in drugih inštrumentov.

Neža Kimovec

Še diši po praznikih
Meni so všeč vsi prazniki. Vesela sem bila, da se je nekaj dogajalo. 
Vsak praznik je po svoje lep in zanimiv.

Marija Majcen

Rad imam velikonočne praznike. Kot otrok sem s prijatelji hodil od 
hiše do hiše na Orehku po pirhe, da smo se potem pirhali.

Janez Sušnik

Tudi jaz imam rada velikonočne praznike, ker je takrat že bolj toplo. 
Spominjam se ribanja in pomivanja, pirhov in potice.

Angelca Knific  

Za mene je to že tretje novo leto, ki ga praznujem v Domu Petra 
Uzarja. Vsako leto me za novoletno zabavo, ki jo priredijo zaposleni 
v domu preseneti nov pevec – povezovalec. Najbolj mi je seveda 
bil všeč Boris Kopitar. Iz njegovega petja in nastopa čutim veliko 
domoljubnost, kar je za vsak narod dobro in potrebno. 

Ob vsakem novem letu, ki ga tukaj praznujem se spomnim svojih 
otroških let. V tistem času je bil na prvem mestu Sveti Miklavž, 
Božič pa je bil izključno topel družinski praznik. Za novo leto pa se 
spominjam, da sem morala biti zelo pridna, ker mi je oče obljubil, 
da me bo pred polnočjo zbudil in bom dočakala, ko se je opolnoči 
luč 3x prižgala in ugasnila. In naslednji dan sem se zbudila v no-
vem let.

Marija Primožič

Štiri leta sem že stanovalec v Domu Petra Uzarja, domu prijaznih 
ljudi. V svoje družinsko življenje sem prenesel svoje spomine na 
otroštvo in takratno praznovanje Božiča in novega leta. Te spomine 
in običaje sem prenesel tudi na svoje otroke. Pri nas smo vsako 
leto postavili novoletno jelko, jaslice pa smo naredili iz različnih 
materialov. Obvezen je bil obisk maše polnočnice, po njej pa je 
mama že znala pripraviti ob smrekici odlične kuhane klobase s 
hrenom. 

Zelo so mi všeč novoletne zabave, ki jih priredijo v našem domu. 
Najraje poslušam pevske zbore, ki nam popestrijo to novoletno 
praznovanje, ki se ga zelo rad udeležim.  

Mirko Majer



Milica je imela pevski dan. Nič je ni moglo ustaviti: ne kosilo, ne 
bonbon. »Bom še enkrat, da se ne bomo zmotili«, je končala vsako 
pesem, tudi tole tržiško:

Mi smo mi, mi smo mi,
ki iz Tržiča smo doma
in nas vsak pozna
tja do Zagreba. 

Še preden mi jo je uspelo vprašati, če je še kakšna kitica, je zapela 
tole:

Fantič preklet,
kaj s' naredil deklet',
'ma kiklco kratko,
trebušček napet.

Njen komentar je bil, da so zdaj že bolje zapeli, vendar naj za 
vsak slučaj zapojejo še enkrat in zapoje še enkrat in še večkrat. 
Marsikdaj ne vem, kaj naj počnem, saj sem pri takem koncertu 
povsem odveč. 

Šele kasneje sem dojela, koliko znanja, dela in vztrajnosti je bilo 
potrebno, da je bila enakovredna svojim kolegom, ki so videli. Ko-
likor mi je uspelo najti podatke, je bila edina slepa učiteljica, ki je 
vso delovno dobo učila na videči šoli.

Milica je po drugi svetovni vojni učila petje na takratni nižji gim-
naziji v Tržiču, osemletki v Križah, partizanske oficirje, ki so morali 
narediti nižjo gimnazijo, če so hoteli ostati v vojski, odrasli pevski 
zbor, doma pa še klavir in harmoniko. V šoli je bila dogovorjena z 
ravnateljem, da jo pride iskat domov dežurni učenec in tudi nazaj 

PODOBA V ZRCALU
Milica Debeljak domov so jo običajno pripeljali učenci ali učenke. Takrat še nisem 

hodila v šolo in se mi njeno učiteljevanje ni zdelo kaj posebnega. 
Večkrat je doma povedala, v kakšnih težkih razmerah živijo neka-
teri učenci, a kljub temu radi hodijo z zborovemu petju, kot se je 
takrat reklo. Njena slepota ni bila nič posebnega, nič čudnega se 
nama z bratom ni zdelo, ko sta z možem prepisovala note v Brail-
lovo pisavo. Vse je sodilo k vsakdanjim opravilom. 

Pevski zbor je bil na šoli pomembna dejavnost, saj je sodeloval na 
vseh proslavah ob državnih praznikih, nastopal na različnih prire-
ditvah in tudi na Radiu Ljubljana. Še zdaj mi marsikdo v pogovoru 
omeni, da niso mogli verjeti, da ne vidi, ker je vedno povedala, kdo 
»fuša« in nikoli se ni zmotila. Prav tako je vedno opozorila tistega, 
ki je med petjem pisal nalogo. Same zagonetke za mlade glave.

Vse večkrat se umakne v tisti svet, ki ji nekaj pomeni. V njem se je 
imela lepo in bila je uspešna.

4. aprila letos je praznovala 100 let svojega življenja. Iskrene če-
stitke draga sestra!

Zvonka Pretnar

Fotografija: arhiv Zvonke Pretnar
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NAŠI 90 LETNIKI

Genovefa Cerar

Anton Pečnik Kunčič

Barica Mikolič

Marija Koprivc Lucija Stegnar

Fani Gril
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Se vam kdaj zgodi, da ste napeti ali pa zaradi preobilice misli ne 
morete zaspati? Tukaj je kratka, zelo nezahtevna vaja. Lahko po-
skusite. 

1. Udobno se namestite (lahko sedite ali ležite, kar vam je lažje).
2. Svoje misli osredotočite na vaše dihanje. 
3. Tri krat globoko vdihnite in izdihnite (izdih naj bo daljši). 
4. Opazujte dihanje: vdih in izdih. Kako zrak vstopa skozi nosnice 
 v vaše telo, kako se napolnijo pljuča, kaj se dogaja z vašim 
 prsnim košem, kaj se dogaja pri izdihu zraka iz telesa. 
5. Opazujte dihanje 3 minute, v tišini.

Mirno noč in lepe sanje vam želi Maja Olip

DROBTINICE ZA ZDRAVJE
Sproščanje pred spanjem

Nežka Kimovec

Marija Rink Marija Teran

Mary Shewchuk
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Zahvala za mamo Marijo Bertoncelj

Spoštovani!

Rada bi ponovno pohvalila vso oskrbo, osebje, posebno 
sestre in negovalke na oddelku 2. Vsak dan opravljajo fi-
zično in psihično zahtevno delo, a so vedno dobre volje in 
nasmejani ter pripravljeni pomagati v vsaki težavi.

Res, enkratna so dekleta in tudi Marko, da koga ne poza-

Ob izgubi naše drage Milene Korbar se zahvaljujem za 
izrečeno sožalje vsem stanovalcem in zaposlenim doma.

Hvala za vse, kar ste dobrega storili zanjo, da se je po-
čutila kot doma.

JANA HAFNAR

Osebju Doma Petra Uzarja bi se rad zahvalil za dolgo-
letno oskrbo pokojne mame Frančiške Močnik. Malo z 
zamudo, pa ravno tako iskreno, tudi za oskrbo pokojnega 
očeta Jožefa Močnika.

Želim vam vse naj tudi v prihodnje sin VOJTEH MOČNIK.

Kranj, 22. 6. 2015 

MISLI SVOJCEV
Pozdravljeni, vsi delavci v Domu Petra Uzarja!

Svojci mame Angele Gorjanec, ki je bivala pri vas od 13. 
10. 2014 do 14. 3. 2015, bi se vam radi ponovno zahvalili 
za nesebično pomoč in nego, ki ste jo nudili mami v času 
njenega bivanja pri vas.

Lani oktobra je mamina bolezen napredovala do te mere, 
da je bila po odhodu iz Bolnice Golnik vrnitev domov sko-
raj nemogoča. V trenutkih sprejemanja težke odločitve ste 
nam prijazno priskočili na pomoč in mamo sprejeli najhitre-
je, kar je bilo možno. Za to se vam iskreno zahvaljujemo.

Zahvala gre seveda tudi vsem, ki ste po sprejemu za njo 
skrbeli: zdravnikom, medicinskim sestram, negovalkam, 
…. vsem, ki ste ji lajšali bolečine in skrbeli za ohranjanje 
človeškega dostojanstva v njenih zadnjih dneh, ko je bole-
zen neusmiljeno pokazala vse svoje zobe.

Posebej bi se radi zahvalili še vodji ekipe gospodu Rudiju 
Slugi, ki se je prijazno in strokovno odzval na vsako naše 
vprašanje, pa naj je bilo zastavljeno osebno ali po telefonu. 
Da vam človeška toplina ni tuja in da se zavedate stiske, 
ki jo nemalokrat čutijo svojci vaših varovancev, priča dej-
stvo, da ste nam obiske dovolili v vseh mogočih urah bodisi 

zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, tudi v času množičnih 
virusnih obolenj. Da je mama v dobrih rokah in med dobri-
mi ljudmi, so nas ob vsakem obisku s prijaznim pozdravom 
prepričale že receptorke za vrati.

Tudi lepo urejena okolica, čist, urejen in okrašen dom z 
mnogimi tematskimi razstavami so sporočali, da želite, da 
vaši stanovalci bivajo v toplem in prijetnem okolju.

Poleg zavedanja, da je mama v dobrih rokah, so k našemu 
notranjemu miru pripomogle tudi vaše prijazne besede, 
spodbude in strokovne razlage v času naših obiskov, ko 
ste si prijazno vzeli čas še za nas in nas mnogokrat pomirili 
in potolažili.

Vsem skupaj zato še enkrat najlepša hvala za delo, ki ga 
opravljate s srcem in veseljem.

Ostanite taki še naprej.

Hvala tudi za izrečeno pisno in ustno sožalje ob smrti naše 
mame.

V imenu vseh svojcev ANTON GORJANC.

Voglje, 3. 4. 2015

bim. Prosim, da jih na kakšnem sestanku posebej pohva-
lite.

Jaz vsakomur o vašem domu povem samo pohvalne be-
sede in tisočkrat sem hvaležna, da mame niso sprejeli v 
Škofjo Loko, saj se ima pri vas veliko bolje in res kvalitetno.

Lep pozdrav in veliko delovnih uspehov še naprej!

JANA NERAT
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vse teče…
V letu 2014 so se nam pridružili: 

Stanislava Cunderč, Stanislava Mravlja, Ferdinand Kosem, Janez Toporš, Antonija Štefe, Milan Tribušon, Janez Pintar, 
Ana Perko, Gizela Repe, Marija Zupančič, Marija Resman, Stjepan Stubljar, Anton Pečnik Kunčič, Marija Bohinjc, Ana Pintar, 
Magda Rozman, Marija Tepina, Pavel Dušan Prislan, Marija Eržen, Marija Štern, Marija Legat, Ana Lončar, Pavla Šmid, 
Frančiška Roblek, Jožefa Istenič, Ana Škantar, Silva Šavs, Pavel Kuhar, Marija Majcen, Milena Korbar, Frančiška Zupan, 
Mariška Tramte, Janez Sušnik, Vincenc Polajnar, Drago Istenič, Alojzija Novosel, Pavel Leban, Ida Kristanc, Simon Smuk, 
Jožefa Snedic, Marija Medič, Marija Silva Zaletel, Miroslava Aljančič, Marjan Križnar, Jože Peternel, Viktorija Begusch,  
Marjeta Ivnik, Marija Pangeršič, Martin Hočevar, Marija Teran, Helena Črnkovič, Marija Zaplotnik, Lucija Stegnar, 
Ferdinand Blažič, Valentin Bohinec, Rudolf Ahačič 

in se izteče...
Od nas so se poslovili: 

Valentina Strupi, Danica Zakotnik, Ferdinand Kosem, Marija Kikel, 
Franc Kavčič, Janez Ravnik, Štefka Pogačar, Milan Tribušon,  
Štefan Gubič, Angela Gorjanc, Veronika Novinščak, Janez Pintar, 
Emilija Stroj, Marija Kosmač, Angela Vidmar, Zvonka Kogoj,  
Olga Mlakar, Frančiška Soršak, Amalija Jenšterle, Zofija Novak, 
Jožefa Pogorelec, Ernest Krnaič, Miroslava Kočevar, Julijana Nemc, 
Zofija Omejec, Stanislava Cunderč, Ana Blatnik, Frančiška Močnik, 
Marija Bohinjc, Ivan Trdina, Derviš Hamzič, Stane Nadižar,  
Milena Korbar, Ivana Kališnik, Miroslav Ahačič, Blaž Kopač,  
Magda Rozman, Urška Slapar, Anton Mokorel, Pavel Leban, 
Stanislav Janc, Marija Šter, Ana Bajc, Draga Haler, Marjeta Ivnik, 
Marija Štern, Jože Peternel, Vincenc Polajnar, Marijan Smolej

Domov so odšli: Stanislava Žmavc, Pavel Dušan Prislan,  
Pavla Šmid, Vili Savernik, Stanislava Mravlja, Marija Majcen

PRIJAZNE BESEDE 
SO KRATKE IN LAHKO 
IZGOVORLJIVE,
A ODMEVAJO V 
NESKONČNOST.

                  (MATI TEREZA)



JANUAR 
10.1. – Koncert tamburaškega orkestra KRANJ

15.1. – Božično novoletni koncert učencev OSNOVNE ŠOLE 
KRIŽE

20.1. – Obisk kužkov iz društva TAČKE POMAGAČKE

28.1. – Strokovno predavanje Jane Dragar z naslovom OSEBA 
Z DEMENCO V INSTITUCIONALNEM VARSTVU

FEBRUAR
5.2. – Prireditev v počastitev kulturnega praznika z ansamblom 
VAŠKA GODBA in županom občine Tržič mag. Borutom 
Sajovicem

10.2. – UČBENIK ŽIVLJENJA – pogovor o smislu

12.2. – Ustvarjalna delavnica skupaj z učenci OSNOVNE ŠOLE 
TRŽIČ

17.2. – PUSTOVANJE s harmonikarjem Janezom Kogovškom in 
sprevodom pustnih mask učencev osnovne šole Bistrica in vrtca 
Deteljica

24.2. - Strokovno predavanje dr. Tatjane Martinjak z naslovom 
DIABETIČNO STOPALO (organizator DRUŠTVO DIABETIKOV 
TRŽIČ)

MAREC
3.3. – Ustvarjalna delavnica z naslovom LUTKA NA VRVICI

9.3.
- Prireditev v počastitev DNEVA ŽENA z nastopom otrok vrtca  
DETELJICA

- SPREGOVORIMO O DEMENCI – pogovor s Pavlo Ropoša Tajnšek

19.3. – Skupno srečanje vseh skupin za samopomoč z gostom  
Jožetom Tišlerjem

26.3. – Udeležba na srečanju ŽOGA BANDOV SLOVENSKIH 
DOMOV na Visokem pri Kranju

27.3. – Prireditev v počastitev MATERINSKEGA DNE s 
tradicionalnim nastopom gojencev GLASBENE ŠOLE TRŽIČ

KULTURNE IN ZABAVNE PRIREDITVE
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APRIL
9.4. – Koncert upokojenskega pevskega zbora SLAVČEK Lesce

10.4. – VELIKONOČNA SVETA MAŠA

14.4. – Delavnica kulturne zgodovine z naslovom KAJ JE ČAS - 
Marko Ogris

22.4. – Predavanje na temo ZDRAVILNI UČINKI MEDU IN 
IZDELKI IZ MEDU – Tomaž Svete

MAJ
19.5. – Potopisno predavanje S POTI PO BALKANU – Anja 
Kopina (v okviru tedna vseživljenjskega učenja v sodelovanju z 
Ljudsko univerzo Tržič)

20.5.

- Srečanje stanovalcev gorenjskih domov v DU Kranj z naslovom 
RAZGIBAJMO TELO IN MOŽGANE

- Nastop FOLKLORNE SKUPINE KARAVANKE TRŽIČ

JUNIJ
2.6. – SPOMLADANSKI IZLET NA BREZJE IN BLED

6.6. – PIKNIK S STANOVALCI IN SVOJCI

Na tradicionalnem pikniku za stanovalce in svojce smo tokrat obe-
ležili 35 letnico delovanja našega doma, čemur je bil posvečen 
tudi kulturni program, ki ga je vodila Manca Hostnik in v katerem 
so sodelovali poleg ansambla TRIK še stanovalci (s pevskim zbo-
rom SLAVČKI in ŽOGA BANDOM), zaposleni (s pevskim zborom), 
prostovoljci (skupina DETELJICA z dvema folklornima točkama pod 
vodstvom dr. Bojana Knifica) ter plesalki plesnega kluba Špela -  
MAŠA IN LAURA. 

Na prireditvi sta bili posebej izpostavljeni dve pridobitvi, nova stre-
ha in zdravilni park, ki je namenjen vsem stanovalcem in obisko-
valcem doma, v prvi vrsti pa stanovalcem varovanega oddelka. 

Ob tej priložnosti je stanovalec Mirko Majer odprl že tretjo razstavo 
svojih likovnih del z naslovom Slovenske zdravilne rastline v kredi. 
Upodobil je 35 zdravilnih rastlin za 35 let našega doma, na kar 
smo še posebej ponosni. Slike bodo stalno na ogled v jedilnici 
doma. 

Jubilej je bil tudi priložnost za izdajo nove predstavitvene brošure z 
novim logom in novim sloganom HIŠA PRIJAZNIH LJUDI.

16.6. – Družabno dopoldne ob športnih igrah skupaj z učenci 
OŠ Bistrica
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24.6. – Skupno srečanje vseh skupin za samopomoč s 
predstavitvijo skupine LESKE

JULIJ
6.7. – Praznovanje 101. rojstnega dne stanovalke METKE 
KAVČIČ

Na ta dan je bilo v našem domu zopet veselo, saj je stanovalka 
Metka Kavčič dopolnila 101. leto svojega življenja. V počastitev 
njenega jubileja smo ji pripravili kratek kulturni program, v kate-
rega so se z veseljem vključili učenci PŠ Lom pod Storžičem, pod 
vodstvom Nuše Šlibar Nemec in Mateje Ušeničnik in to kljub temu, 
da so bile počitnice. S seboj so pripeljali mladega harmonikarja 
Patrika Ahačiča, da je bilo še bolj veselo. Slavljenka je bila tako 
presenečena, da se je vsakemu posebej zahvalila. Janez Slapar 
- Temšak, ljudski pesnik iz Loma, pa je posebej zanjo spesnil eno 
pesem. Svoje je pristavil tudi župan občine Tržič mag. Borut Sa-
jovic, ki je dejal, da Metke nimamo radi zato, ker ima toliko let, 
ampak preprosto zato, ker je taka »fajn« oseba.

Praznovanje je zaokrožila še rojstno dnevna torta, ki so jo posebej 
zanjo spekli v domski kuhinji.

Draga Metka! Vaše ime pomeni v grškem prevodu biser in vi ste 
resnično biser našega doma! Naj vam Bog da veliko zdravja!

16.6. – Družabno dopoldne ob športnih igrah in sladoledu z 
ansamblom FANTJE S TREH DOLIN

23.6. – Potopisno predavanje s projekcijo fotografij z naslovom 
EKVADOR IN GALAPAGOS – Franci Horvat

AVGUST
6.8. – Ustvarjalna delavnica z varovanci MLADINSKEGA 
CENTRA TRŽIČ

20.8. – Družabno dopoldne ob športnih igrah in sladoledu

26.8. – Družabno dopoldne ob športnih igrah z otroki v okviru 
ORATORIJA ŽUPNIJE BISTRICA

27.8. – Družabno srečanje s patrom STANKOM ROZMANOM, 
misijonarjem v afriški državi Malavi in ogled dokumentarnega 
filma ZA SRCE AFRIKE

SEPTEMBER
16.9. – Srečanje stanovalcev gorenjskih domov v domu Viharnik 
Kranjska gora

18.9. – JESENSKI IZLET DO DOMA POD STORŽIČEM
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21.9 – 25.9. - Aktivnosti v okviru projekta SIMBIOZA GIBA:

- 21.9. – Vadba za zdravo hrbtenico – Silva Štiherl

- 22.9. – Vadba z elastičnimi trakovi – Silva Štiherl

- 23.9. – Sprostitvena delavnica Alteršole – Iris Šober

- 24.9. – Vadba na zunanjih fitnes napravah – Silva Štiherl

- 24.9. – Terapevtsko sproščanje – Maja Olip

- 24.9. – Žoga band – Ana Strupi

- 25.9. – Terapevtsko sproščanje – Maja Olip

28.9. – DAN ODPRTIH VRAT Hiše prijaznih ljudi, s kulturnim 
programom stanovalcev, zaposlenih in prostovoljcev

29.9. – Predavanje in izkustvena delavnica z naslovom 
ZDRAVILNI UČINKI ZVOKA – Tomaž Kvasnik

30.9. – Koncert MOŠKEGA IN ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV TRŽIČ v počastitev MADNARODNEGA 
DNEVA STAREJŠIH

OKTOBER
1.10. – Osrednja prireditev v počastitev MEDNARODNEGA 
DNEVA STAREJŠIH z odprtjem Centra za aktivno in prijetno 
staranje (CAPS–a)

2.10. – Zgodovinska delavnica z naslovom ČEVLJARSTVO V 
TRŽIČU – dr. Bojan Knific

8.10. – Koncert ženskega pevskega zbora TRBOJSKE LJUDSKE 
PEVKE

21.10. – Ustvarjalna delavnica z naslovom NOČ ČAROVNIC

23.10. – KOSTANJEV DAN 

27.10. – Prvo srečanje KUHARSKE SKUPINE pod vodstvom 
Verice Rozman

30.10. – Potopisno predavanje  SREDOZEMLJE – Andrej Morelj

NOVEMBER
3.11. – Projekcija fotografij FOTO KLUBA TRŽIČ

6.11. – Delavnica kulturne zgodovine z naslovom ČLOVEŠKA 
RASA KOT RASA KUHARJEV – Marko Ogris

10.11. – Strokovno predavanje Damjane Zakrajšek z naslovom 
KAJ LAHKO SAMI STORIMO PRI SLADKORNI BOLEZNI 
(organizator DRUŠTVO DIABETIKOV TRŽIČ)

21



20.11. – Koncert ženskega pevskega zbora Društva 
upokojencev Radovljica LIPA

24.11. – Zgodovinska delavnica z naslovom O PRAZNIKIH – 
Jožica Koder, Draga Koren, Marija Maršič

25.11. – Ustvarjalna delavnica z naslovom ADVENTNI VENČKI IN 
NOVOLETNO OKRASJE

26.11. – Koncert pevcev ljudskih pesmi JERBAS

DECEMBER
1.12. – Ustvarjalna delavnica skupaj z učenci OŠ BISTRICA z 
naslovom JELENČKI IZ VALOVITE LEPENKE

4.12. – Obisk SVETEGA MIKLAVŽA (organizacija KARITAS 
KRIŽE)

5.12. – Ustvarjalna delavnica skupaj z dijaki BIOTEHNIČNEGA 
CENTRA NAKLO pod vodstvom Sabine Šegula in Roka Finale ter 
obisk predstavnikov ROTARY KLUBA Tržič Naklo

15.12. – Koncert mešanega pevskega zbora KRES iz Kovorja

17.12. – Prednovoletni obisk predstavnikov KS BISTRICA in 
KOVOR s kulturnim programom

23.12. – BOŽIČNO NOVOLETNO PRAZNOVANJE z duetom 
KIVADO

24.12. – BOŽIČNA SVETA MAŠA

25.12. – BLAGOSLOV JASLIC

30.12 – Tradicionalni božično novoletni koncert moškega in 
ženskega pevskega zbora DRUŠTVA UPOKJENCEV TRŽIČ

Ostale aktivnosti:
- srečanja skupin starih za samopomoč UPANJE, ZVONČKI, TU-

LIPAN, SONČNICA, MARJETICE, LUČ, SLAVČKI, MATI MOD-
ROSTI, ZIMZELEN

- tombola

- bralni krožek BRANJE-KRAMLJANJE

- sestanki društva bolnikov po kapi KAPLJA

- sveta maša

- sestanki s stanovalci

- praznovanje rojstnih dni stanovalcev

- skupinsko reševanje križanke in lingo

- srečanja skupine za trening spomina in zbranosti
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V našem domu so gostovali še:
- Peter Guček z razstavo motivov iz lesa z naslovom PODOBE V 

LESU

- Fatima Fisić z razstavo kvačkanih ročnih izdelkov

- likovna skupina Ljudske univerze Jesenice, pod vodstvom 
Marjete Žohar z razstavo likovnih del

ZAHVALA VSEM DONATORJEM

Prijazno se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so nam s svojimi donacijami pomagali pri izgradnji zdravilnega parka ter prenovo 
oddelka za demenco, za pomoč pri izdaji brošure ob 35 letnici doma, pri novoletni obdaritvi otrok naših zaposlenih ter pri projektu 
Družini prijazno podjetje. Iskrena hvala ! Naši donatorji so: Mercator, Cash and Carry Naklo Mercator, Lekarna Deteljica, Gorenjska 
Banka, Tobačna Grosist. Simps d.o.o., Sanolabor d.d., Mizarstvo Marko Hrovat s.p., zaposleni doma in svojci stanovalcev.

- skupinska telovadba

- ustvarjalne delavnice z Drago Heijden Bajt

- ŽOGA BAND

- skupina za trening spomina in zbranosti

- srečanja pogovorne skupine DETELJICA

- aktivnosti v okviru CAPSA – a

- Lado Srečnik z razstavo lutk z naslovom SPOMINI NA 
OTROŠTVO, z razstavo mineralov in fosilov ter razstavo 
fotografij ob 40 letnici MINFOSA

- Vida Soklič z razstavo likovnih del iz rdeče istrske zemlje in 
peska z naslovom PODOBE PRVOBITNOSTI

- Boštjan Močnik z razstavo likovnih del

- Muzej Tržič in dr. Bojan Knific z razstavo peč

- učenci OŠ Križe z razstavo likovnih izdelkov

- učenci OŠ Tržič z razstavo likovnih del

- Beti Justin z razstavo unikatnega nakita

- Foto klub Tržič z razstavo fotografij članov kluba

- Jože Lavrinec, dietetik, s strokovnim predavanjem o zdravi 
prehrani na srečanju s svojci naših stanovalcev.

Marjeta Šumič
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DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
Ročevnica 58, 4290 TRŽIČ

T: 04 598 03 00, 
GSM: 41 389 305
F: 04 598 03 28

E: info@dputrzic.si
www.dputrzic.si


