
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgeneracijski center, 

ki se nahaja v prostorih Doma upokojencev 

Idrija, d.o.o., na Arkovi 4, Idrija 

 

vse občane občin Idrija in Cerkno 

 

v mesecu novembru 2017 vabi s sledečim 

programom 

 

 

 

  

Arkova 4•5280 Idrija 

T: 05 37 27 270 •F: 05 37 27 283 

www.duidrija.si• info@duidrija.si 



 

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru v Domu upokojencev Idrija, d.o.o., na Arkovi 4, Idrija 

NOVEMBER 2017 

2.11.2017 ob 10 – 11h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VADBA ZA ODRASLE – SENIORJE/SENIORKE (leta niso omejitev) 

Telovadba za starejše je nizko intenzivna skupinska vadba , od 6-10 
max. oseb, ki vsakemu posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti 
na lastne sposobnosti. 

Vadba je primerna tudi  za ljudi s poškodbami in omejitvami. Vsak 
vadeči se individualno posvetuje s trenerjem o intenzivnosti, načinu,ter 
morebitnimi omejitvami. 

   Vadba je sestavljena  iz ogrevalnega dela, aerobnega dela, vaj za 
krepitev mišic, raztezanja in sproščanja.  
Redna vadba je nujno potrebna za zdravje in vitalnost v vseh življenjskih 
obdobjih. Nikoli ni prepozno, saj usmerjena gibalna dejavnost ohranja 
mišično maso, kostno gostoto, vzdržuje in izboljšuje telesno kondicijo, 
ter pospešuje presnovo. 

Poleg fizičnih koristi se vam s pomočjo vadbe izboljša počutje, 
postanete bolj umirjeni, na ta način pa si zagotovite bolj kakovostno 
življenje z manj zdravstvenih težav. 

Vadbi  se lahko pridružite kadarkoli. V primeru večjega števila 
prijavljenih, bomo sestavili dve skupini. 

Kdaj:  vsak ponedeljek in četrtek dopoldan ob 10.uri 
Kje: v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu upokojencev Idrija 

Cena: priporočen prostovoljni  mesečni prispevek 30€ 

Vadbo vodi Zumra Ćoralić, licencirana osebna fitnes AFP trenerka, Nlp 
Mojster Praktik in Nlp Coach 

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 429 437 (Zumra) ali e -pošto: 
ustvari.svojo.pot@gmail.com 
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2.11.2017 ob 19 – 20h 

 

 

FIT EKSPLOZIV S STELO 

 

Želiš transformirati svoje telo? Potem je vadba FIT EKSPLOZIV prava 

zate. Vadba FIT EKSPLOZIV je skupinska visoko intenzivna vodena vadba 

ob glasbi, ki se osredotoča na tri pomembne elemente – moč, hitrost in 

koordinacijo, zato vam ob rednih treningih postreže z vidnimi 

spremembami na vašem telesu.  

Vadba FIT EKSPLOZIV je sestavljena iz štirih stopenj treninga – 

ogrevanja, koreografije na stepu, intervalnega treninga ter raztega.  

Zaradi pestrega izbora vaj vam vadba FIT EKSPLOZIV v nekaj mesecih 

omogoči vidno izboljšano kondicijsko sposobnost in moč vašega telesa. 

Vadba traja 55 min, izvaja se ob glasbi, zasnovana na način, da vadeči 

lahko dela po svojih zmožnostih, pod inštruktorjevo spodbudo ter 

usmeritvijo v pravilno izvedbo treninga. 

 

Z vadbo FIT EKSPLOZIV pričnemo v mesecu SEPTEMBRU! 

☺ZATO SI HITRO REZERVIRAJ SVOJ STEP NA VADBI ☺ 

Število mest je omejeno glede na število stepov! 

 

Cena za mesečno karto (obisk 2x tedensko PONEDELJEK in SREDA od 

19:00 do 20:00 ) = 38,00 € Polno! 

Cena za mesečno karto (obisk 1x tedensko je možen samo ob 

ČETRTKIH od 19:00 do 20:00 ) = 22,00 € Še možne prijave! 

 

Število mest je omejeno,  obvezne prijave zbiramo na  GSM 040 597 390 

ali e-pošto: stella.aerobika@gmail.com 

 

2.11.2017 ob 20 – 21h FIT MIX S STELO 

Če sodite med ljudi, ki dnevno po več ur presedijo za računalnikom,  

potem je vadba FIT MIX natanko za vas. Vadba FIT MIX temelji na 

razgibavanju hrbtenice ter obenem uspešno pomaga pri manjšanju 

bolečin v križu in vratu. Vadba FIT MIX je nizko intenzivna vadba, ki je 

sestavljena iz posameznih sklopov vaj za krepitev mišic trupa, hrbta in 

vratu. Traja 55 min, izvaja se ob glasbi, s pomočjo rekvizitov ter lastne 

teže telesa. 

Cena za mesečno karto (obisk 2x tedensko TOREK in ČETRTEK od 20:00 

do 21:00) = 38,00 € Še možne prijave! 

 

Število mest je omejeno,  obvezne prijave zbiramo na  GSM 040 597 390 

ali e-pošto: stella.aerobika@gmail.com 

 

mailto:stella.aerobika@gmail.com
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4.11.2017 ura po dogovoru 

 

 

REFLEKSNO CONSKA MASAŽA STOPAL ali OBRAZA ZA STAREJŠE 

Dotikanje akupunkturnih točk in masaža refleksnih con obraza in stopal 

delujeta na celoten organizem človeka. Izboljšata krvni obtok, 

stimulirano živčevje in energijske poti (meridiani) pa uravnovesijo svoje 

delovanje. Najbolj nenadne in izrazite spremembe so psihofizična 

umiritev ter izboljšan ten kože obraza in lahkotnejša stopala. 

Refleksno consko masažo se izvaja v okviru prostovoljstva v 
Medgeneracijskem centru, zato je za upokojene občane masaža 
brezplačna. 
  
Število mest je omejeno,  prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

6.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

6.11.2017 ob 20 – 21h 

 

PILATES Z ANO 
 

Pilates je celostna telesna vadba, pri kateri je poudarek na težje 
dostopnih, manjših in šibkejših mišicah, ki pripomorejo k pravilni in 
zdravi telesni drži, krepitvi mišic in kardiovaskularnega sistema, 
izboljšani telesni pripravljenosti in koordinaciji, ter bolj poudarjenemu 
samozavedanju. Trening vključuje vaje za moč, raztezanje in dihanje. 
Vse vaje se izvajajo počasi in tekoče, z upoštevanjem pravilnega 
dihanja. (vir:https://sl.wikipedia.org/wiki/Pilates) 
 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa. 
Vadba bo potekala: 

- ob ponedeljkih od 20 – 21ure v prostoru Medgeneracijskega 
centra Doma upokojencev Idrija 

- ob sredah od 20 – 21 ure v prostoru Medgeneracijskega centra  
 
Cena mesečne vadnine  za dva obiska tedensko je 38 EUR in cena 
mesečne vadnine za  1 obisk na teden je 22 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 
Število prijav bo omejeno. Glede na pretekle izkušnje in veliko število 
prijav, vas prosimo, da se odločite za termin, ki ga boste obiskovale, 
da lahko zagotovimo dovolj prostih mest za čim več kandidatk. 
Vadnino se plačuje mesečno in se v izjemnih primerih prenaša naprej 
v naslednji mesec. 
 
  Sprejemamo nove prijave! 
 
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 031 246 481 
ali e -pošto: alcangie@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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7.11.2017 ob 16.30 – 19h 

 

 

Medgeneracijski center Idrija in  Univerza za 3. življenjsko obdobje 
organizirata 

 
KERAMIČNO DELAVNICO 

 
Glina ima mnogo zdravilnih učinkov, celo uživamo jo lahko. A tokrat se 
bomo posvetili kiparski glini, iz katere boste lahko ustvarili prave male 

umetnine. Spoznajte in preizkusite se v različnih kiparskih tehnikah. 
 
Delavnica bo potekala v treh delih: 

- 7.11.2017 ob 16.30h 
- 14.11.2017 ob 16.30h 
- 21.11.2017 ob 16.30h 

 
Delavnica bo potekala na OŠ Idrija v likovni učilnici. 
 
Prispevek udeleženca na delavnico  znaša 20 EUR v katerega je vključen 
ves delovni material. 
 
 
Prijave zbiramo  do 6.11.2017 na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -
pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

7.11.2017 ob 16.30-17.30h URICA ZA LJUDSKO PESEM 
 

Vodi gospa Majda Lužnik. 
 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek ob 

16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta, 
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem 

vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

 
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev 
Idrije. 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

7.11.2017 ob 18 – 19.30h 

 

Društvo diabetikov Idrija v sodelovanju z podjetjem Nahrin organizira  
predavanje:  

 
STRES, NAŠ VSAKDANJI SOVRAŽNIK IN KAKO SI LAHKO POMAGAMO 

 
Izvedeli  bomo  kako zmanjšati stres in kako ga prepoznati, ter kakšne 
težave in bolezni nam lahko povzroča. Predavanje bo vodil  g. Aleš 
Homovec, ki se že vrsto let ukvarja s celično medicino in ožiljem. 
 
Predavanje bo potekalo v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
 
Predavanje je brezplačno. 
 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
 
 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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7.11.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

9.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

10.11.2017 ob 10 – 11h 

 

 

VADBA ZA DOJENČKE – BEBIONIKA 
 

Vodi Anastasia Preložnik. 
 

Vadba je namenjeno vsem mamicam ali očkom z dojenčki, kjer se 
boste spoznali z osnovami rokovanja, dvig in odlaganje dojenčka, 

obračanje na trebušček in hrbet, ogrevalne vaje. 
 Vadba poteka 60 min, zajema 4 obiske po 55 EUR. 

 
 

Anastasia Preložnik je z vodenjem začela po rojstvu hčerke leta 2006. 
Vadbo za dojenčke je v teh letih obiskalo že veliko število mamic, ki so 
po vadbi opazile ogromen napredek v motoriki in splošnem razvoju 
otroka. Anastasia se je za to vrste vadbe izobraževala v Moskvi, že vrsto 
let pa kot učitelj kundalini joge vodi tudi jogo za nosečnice, poporodno 
jogo in je prvi v Sloveniji certificiran inštruktor Baby Yoge. 
 
Razen vadbe za dojenčke ponuja tudi svetovanja in predavanja na 
temo zgodnjega razvoja otroka. 
 

www.bebionika.si 

 
Na vadbo vabljeni z dojenčki od 1. meseca naprej ( NEKOBACAČKI ), v 
kolikor bo dovolj tudi KOBACAČKOV ( od nekje 8.meseca naprej) pa 
bomo uvedli tudi drugo skupino ob udeležbi vsaj 4 mamic ter postavili 
vadbeni poligon. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

13.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

14.11.2017 ob 16.30h  KERAMIČNA DELAVNICA – 2.DEL 
 

14.11.2017 ob 16.30-17.30h URICA ZA LJUDSKO PESEM 
 

Vodi gospa Majda Lužnik. 
 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek ob 

16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta, 
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem 

vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

 
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev 
Idrije. 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
 

http://www.bebionika.si/
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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14.11.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

 

15.11.2017 ob 9 – 13.30h 

 

 

Zavod VOZIM skupaj s partnerji vabi na 
posvet strokovne javnosti in mladih 

HEROJI FURAJO V PIŽAMAH 
 

Posvet je namenjen predstavitvi projekta Heroji furajo v pižamah, 
prvenstveno pa soočenju težav in izzivov, s katerimi se soočajo mladi 
pri udejstvovanju v prometu, o razlogih zanje, o ukrepih, namenjenih 
mladim, iskanju rešitev in dobrih praks za izboljšanje prometne 
varnosti mladih.  
Na posvetu bodo predstavljene teme:  
- alkohol in mladi: škodljivo pitje in omejitev škodljivega pitja,  
- stanje prometne varnosti mladih: nacionalno in lokalno,  
- vloga mladih, staršev in drugih v oblikovanju prometne varnosti 
mladih.  
 
Rezultati posveta bodo predlogi konkretnih izboljšav, ki bodo zaživeli 
v 2018 in naslednjih letih.  
Spregovorili bodo: 
- g. Bojan SEVER, župan Občine Idrija,  
- g. David RAZBORŠEK, direktor Zavoda VOZIM,  
- ga. Maja ROŠKAR, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje,  
- ga. Vesna MARINKO, predstavnik Javne agencije RS za varnost 
prometa,  
- g. Robert FELTRIN, komandir Policijske postaje Idrija,  
- g. Dali MORAVEC, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva 
Idrija,  
- ga. Maša ERŽEN, direktorica Mladinskega centra Idrija.  

 
Vaša prisotnost doprinese nov pogled na omenjeno problematiko, 

zaradi dela z mladimi pa lahko doprinesete tudi k oblikovanju idej, 

kako bi lahko v prihodnosti problem zmanjšali. Vsa mnenja in ideje so 

dragoceni!  

Kje: v Mladinskem centru Idrija 

Vabljeni! 
 



15.11.2017 ob 18 – 19.30h Pričenjamo z novo sezono vadbe 
SHENG ZHEN GONG 

Skozi dotik pozornosti bomo pripeljali um in telo v stanje umirjenosti 

in sproščenosti. 

Vadba je primerna za  vse, ki želijo spoznati svoj notranji jaz, zaznati 

sedanji trenutek, krepiti voljo do življenja, zaznati veselje v drobnih 

stvareh, za vse, ki imajo voljo in čas, da naredijo nekaj dobrega za svoje 

zdravje, da dvignejo svoje emocije v stanje ravnovesja… 

Učitelj Sheng Zhen Gong-a Bogdan Bajc. 

Vabljeni, da se nam pridružite! 
 
Brezplačna vadba bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

16.11.2017 od 9 – 13h 

 

 

AJURVEDSKA SVETOVANJA S PULZNO DIAGNOSTIKO 
 
Ajurveda je stara, preizkušena in naravna metoda zdravljenja, ki se je že 
pred nekaj tisočletji razvila na indijski podcelini. Ajurveda bolezni v 
telesu dojema kot posledico neravnovesij v došah. Da si povrnemo in 
ohranimo zdravje je ključno, da vzdržujemo ravnovesje v telesu - načela 
ajurvede sledijo naravnim potem diagnostike in terapije. 
 
Nadi parikša ali pulzna diagnostika je starodavna ajurvedska metoda, s 
katero se preverja zdravstveno stanje v telesu. Vešči ajurvedski 
zdravniki, izurjeni v tej povsem neinvazivni tehniki, lahko preko otipa 
pulza zaznajo in natančno določijo fizična, mentalna in čustvena 
neravnovesja ter bolezni v telesu. 
 
V Idriji bodo ajurvedska svetovanja potekala v četrtek, 16.11., v 
dopoldanskem času, v prostorih Medgeneracijskega centra, Arkova 4. 
 
Cena pregleda je 55€ in vključuje: 
 
- pregled pri ajurvedski zdravnici, ki ga zdravnica opravi s pulzno 
diagnostiko; 
- določitev vaše osnovne konstitucije (vata/pitta/kapha); 
- razlago diagnostike vašega trenutnega stanja (kje imate neravnovesja 
v telesu); 
- celostno svetovanje (primerna dieta, ustrezna telovadba, meditacije, 
dihalne vaje); 
- za domov dobite vsa zdravničina priporočila v pisni obliki (zdravnica 
vam izpolni konzultacijski list, ki obsega štiri strani). 
 
 
Za naročanje pokličite 030 294 066. 
www.srisriayurveda.si 
info@srisriayurveda.si 
 

16.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
http://www.srisriayurveda.si/
mailto:info@srisriayurveda.si


16.11.2017 ob 16 – 17.30h DELAVNICA PRESNIH SLAŠČIC 

Martina Jazbar Čefarin se ljubiteljsko in za domačo rabo ukvarja z 

izdelavo presnih slaščic. Na delavnici boste izdelovali pralineje iz 

oreščkov in suhega sadja ter skušali izdelati tudi torto.  

S seboj prinesite sekljalnik s S-rezilom za sekljanje oreščkov in suhega 

sadja, plastične posode za spravilo izdelkov.  

Prispevek  na udeleženca znaša 15 EUR in vključuje ves delovni                
( kulinarični) material. 
 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Število mest je omejeno. Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

17.11.2017 ob 10 – 11h 

 

VADBA ZA DOJENČKE BEBIONIKA 
 

Vodi Anastasia Preložnik. 
 
Vadba poteka 60 min in zajema 4 obiske po 55 EUR. 
Na vadbo vabljeni z dojenčki od 1. meseca naprej ( NEKOBACAČKI ), v 
kolikor bo dovolj tudi KOBACAČKOV ( od nekje 8.meseca naprej) pa 
bomo uvedli tudi drugo skupino ob udeležbi vsaj 4 mamic. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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17.11.2017 ob 18 – 20h 

 

 

EFT OZ. TAPKANJE 
VABLJENI NA 1. DEL  ZAČETNE  DELAVNICE 

 
(delavnica bo sestavljena iz dveh 2-urnih delov – drugi del bo po 

dogovoru v decembru) 
 

Bi se radi naučili tapkati? 
 

Vas zanima, kako si lahko z metodo EFT pomagate ob neprijetnih 
občutkih tesnobe, treme, strahu, jeze …? 
Metoda EFT je preprost način, kako si v stresnih, čustvenih situacijah 
pomagate sami. Spada med tako imenovane meridianske energijske 
terapije. S tapkanjem po določenih  akupresurnih točkah telesu 
omogočite, da poišče in odpravi vzrok težave, ki se skriva v vašem 
nezavednem. Postane pa lahko tudi vaše močno orodje za pozitivne in  
trajne osebnostne spremembe. 
 
V prvem delu 2-urne začetne delavnice EFT-ja se boste seznanili s 
teorijo in prakso. 
Naučili se boste osnovnega recepta in osnovnih vaj: 

- začetna vaja za globino vdiha, 
- kako se spopasti s telesno bolečino oziroma nelagodjem. 
-  

In kaj vam bo prineslo poznavanje in uporaba tapkanja oz. metode EFT? 
Predvsem spoznanje, da: 
neprijetnim občutkom sami lahko odvzamete moč ali jih povsem 
odpravite, 

- lahko upravljate s svojimi čustvi in stresom, 
- lahko spremenite omejujoča prepričanja, ki vas omejujejo, 
- naenkrat čutite več notranjega miru in ustvarjalne energije, 
- se lahko sprejemate točno take, kot ste. 

 
Delavnica je primerna tako za popolne začetnike, kot za tiste, ki metodo 

že poznajo in uporabljajo. 
Zaželeni prostovoljni prispevki. 

 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 

 
Delavnico bo vodila Mojca L.Portir. 
(izvajalka 2. stopnje EFT po AAMET) 

 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

20.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
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20.11.2017 ob 17 – 19h 

 

ANGELSKA MEDITACIJA 

Pozdravljene angelske dušice, 

ker je bila oktobrska meditacija tako močna, smo se odločili, da bo tudi 
v novembru z nami angelska terapevtka Nina Sterle in nadangel Rafael s 
svojimi angeli zdravilci. Med nami so prisotne izjemno močne zdravilne 
energije, ki bodo blagodejno vplivale na naša življenja, saj se bo 
pokazalo kaj je tisto, kar ni v naše najvišje dobro in nas na poti ovira. 
Transformirali bomo blokade in se napolnili s svetlobo. Seveda vas bodo 
angeli razveselili tudi z osebnim sporočilcem. 
Ne pozabite na ležalko, odejico in blazino za pod glavo. 
 
Veselimo se srečanja z vami! 
Prispevek na udeleženca meditacije znaša 15 eur. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

21.11.2017 ob 16.30h KERAMIČNA DELAVNICA – 3.DEL 

21.11.2017 ob 16.30-17.30h 

 

URICA ZA LJUDSKO PESEM 
 

Vodi gospa Majda Lužnik. 
 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek ob 

16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta, 
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem 

vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

21.11.2017 ob 18 – 19.30h 

 

 

PSIHOSOCIALNA POMOČ ZA REŠEVALCE 
 

Medse vabimo vse prostovoljce iz vrst različnih služb civilne zaščite in 
reševalnih postaj, ekip prve pomoči, vodnikov in vaditeljev otroških 
taborov v naravi, šolskih in obšolskih izvajalcev dejavnosti, socialnih in 
šolskih pedagogov oziroma vse, ki vas ta vsebina zanima in ste bili kdaj 
koli udeleženi v naravnih ali drugih nesrečah. 
 V čast nam je, da bo z nami svoje dolgoletne izkušnje delil letošnji 
nagrajenec  Žarko Trušnovec, prejemnik prestižne mednarodne 
nagrade solidarnosti Targa d'Argento v Italiji.  
 
Žarko Trušnovec je sicer tudi načelnik gorskoreševalne postaje Tolmin, 
po poklicu psiholog in izvajalec otroških in mladinski planinskih taborov, 
ki vključujejo usposabljanje tehnik prve pomoči. Za seboj ima že več kot 
750 reševalnih akcij, dejaven pa je tudi na področju pomoči pri 
obvladovanju posttravmatskega sindroma, s katerim se ob težkih in 
smrtnih nesrečah soočajo različni pripadniki civilne zaščite. Je tudi vodja 
državne ekipe za psihološko pomoč Civilne zaščite, ki se aktivira na 
poziv v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč. Kot pove naslov, bo to 
tudi osrednja tema našega predavanja. 
 
Brezplačno predavanje organizira RKS Območno združenje Idrija. 
Predavanje bo potekalo v prostoru Fizioterapije v DU Idrija. 

 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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23.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

27.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

28.11.2017 ob 16.30-17.30h 

 

 

URICA ZA LJUDSKO PESEM 
 

Vodi gospa Majda Lužnik. 
 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek ob 

16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta, 
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem 

vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev 
Idrije. 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

28.11.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 

29.11.2017 ob 16.30h 

 

Alan Perry in Shantaya: 
NOČNE SANJE IN ENERGIJSKI TRETMAJI 

 
Alan Perry bo na predavanju govoril o naših nočnih sanjah, o tem iz kje 
izvirajo, kako se nam prikazujejo, kaj nam sporočajo in seveda o tem, 

kako lahko sami povežemo vsebino v končno sporočilo. 
 

Shantaya bo na Zdravilno meditativnem večeru izvajala energijske 
tretmaje in energijsko podporo. Ta Zdravilno meditativni večer je 
namenjen vsem, ki si želijo ob prijetni glasbi se sprostiti, odvreči 

kakršnekoli težave, skrbi ali bolezni ter si zgraditi novo življenjsko 
energijo in tako vzpostaviti energijski pretok, tako v fizičnem kot 

energijskem telesu. Zaželena je podlaga za sprostitev, lahko tudi odejica 
ali blazina za pod glavo. 

 
Predavanje s pogovori bo potekalo od 16:30 do 18:00 ure, energijski 

tretmaji pa od 19:00 do 20:00 ure. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

Dogodek se bo odvijal v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
Dogodek je brezplačen. Prostovoljni prispevki. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 

medgeneracijski.center@duidrija.si 

30.11.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
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Po dogovoru SREČNI OTROCI-SREČNI STARŠI.                                                                    

Da učenje ne postane mučenje. 

 
Brezplačna učno-pedagoška pomoč otrokom. 
Uspeh zagotovljen.  
 
Pedagoško pomoč nudi Amir Ćoralić. Termin po 
dogovoru. 
 
Kontakt: 041 429 439 

Po dogovoru 

 

 

 

 

IDRIJA 

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA STAREJŠE 
Dedovanje, pogodbe o prenosu lastništva in podobno. 

 
Svetovanje izvajajo  Nataša Luša, Julijana Mlakar ter Sebastjan 
Kerčmar. 
 
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 
(Nina Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


 
 

NAPOVEDNIK 
 

• ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA; v kolikor prejmemo dovolj 
prijav, bomo že v mesecu novembru pričeli z izvedbo 
tečaja. Prijave zbiramo do 15.11.2017.  
Za več informacij pokličite na tel: 041 430 581 ( Nina 
Trček ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Brezplačno objavo programa Medgeneracijskega centra nam omogočajo naslednji portali: 

• www.mojaleta.si  

• www.visit-idrija.si 

• www.idrija.si 

• www.cerkno.si 

• www.idrija.ws 

• www.duidrija.si 

• www.kolektor.si 

• www.hidria.si 

• www.zalozba-bogataj.si  ( Idrijske novice, ABC bilten ) 
 
Tekoči program in obvestila o dogodkih in aktivnostih v Medgeneracijskem centru pa najdete tudi na 
naši Facebook strani. 
 
https://www.facebook.com/Medgeneracijski-center-Idrija-494182174120952/ 

 
 
 

Vedno nas lahko kontaktirate, pohvalite, pograjate, predlagate nove vsebine na elektronski 
naslov medgeneracijski.center@duidrija.si ali GSM 041 430 581 (Nina Trček), ali pa se nam 
pridružite kot prostovoljec, nam predstavite kako vaše znanje, veščino. Vsakega bomo zelo 
veseli. 
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Vabljeni vsi, ki so vam teme, ki smo jih pripravili blizu, ne glede na starost, 

sposobnosti in znanje. 

 

Dogodki so namenjeni vsem občanom občin Idrija in Cerkno. 

 

Pomembna obvestila:  

• Zaradi omejenega števila mest je za udeležbo na aktivnostih potrebna prijava na: 

o Nina Trček 041 430 581 ali 

o e-pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

• Aktivnosti pri katerih ni navedene cene za vadbo/delavnico, potekajo za vse 

udeležence brezplačno. 

• Kjer ni navedeno drugače, aktivnosti navedene v programu potekajo v prostorih 

Medgeneracijskega centra, v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija. 

• V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

 

 

Vljudno vabljeni.  

Skupaj naredimo življenje pestro in zabavno! 

IDRIJA 
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