
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 oktobru 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 

OKTOBER 2017 

2.10.2017 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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2.10.2017 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 TORKIH 

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 
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2.10.2017 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 

3.10.2017 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 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskularni_sistem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dihanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pilates
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3.10.2017 ob 18 – 20h 

 

TEČAJ JOGE OBRAZA 
 

 Na tečaju JOGA učvrstitev OBRAZA, ki je nadaljevanje septembrskega 
predavanja, se bomo učili posebnih, medicinsko zasnovanih vaj, 

katerih poudarek je na: 
 
• vzpostavitvi svetlečega in mladostnega videza obraza; posebni tehniki,  
ki izniči silo gravitacije, ter dvigne vse obrazne mišice 
• učvrstitvi ohlapne in raztegnjene mišice vratu (v vratu je ščitnica) 
• odstranitvi podbradka in "vrečk", ter povešene kože okoli čeljusti 
• učvrstitvi spodnjega del ličnic 
• učvrstitvi srednjega dela obraza 
• dvigu in polnjenju zgornje ličnice 
• liftingu upadlih ličnic 
• dvigu ohlapne, upadle zgornje veke. 
• treniranju spodnje veke; odstranitvi podočnjakov, ter odpiranju 
očesne jamice, kar ustvari večje, vedrejše oči 
• učvrstitvi in poživitvi spodnje veke 
• odstranitvi smejalnih gub 
• dvigu povešenih ustnih kotičkov in gub okoli ustnic                    
• glajenju gub na čelu 
• brisanju gub med obrvmi 
• obnovitvi - vzpostavitvi polnosti zgornje ustnice 
• AKTIVACIJI ŽLEZ- predvsem epifize, hipofize in ščitnice 
 
Tečaj vodi Jasmina Turnšek. 
 
Tečaj bo potekal v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 

 
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na e -pošto: Jasmina 
info@jasminaturnsek.si 

3.10.2017 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. 
 

3.10.2017 ob 19 – 20h 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:info@jasminaturnsek.si
mailto:stella.aerobika@gmail.com


5.10.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

6.10.2017 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 

7.10.2017 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 

7.10.2017 ob 17 – 18h 

 

 

 

Predavanje 
Z AJURVEDO DO DOLGEGA IN ZDRAVEGA ŽIVLJENJA 

 
O najstarejšem znanstvenem medicinskem sistemu, ajurvedi, bo 

predavala ajurvedska zdravnica, B.A.M.S. Monica Mohan. 
  

Zdravnica bo v predavanju predstavila principe in cilje ajurvede. 
Ajurveda se ne ukvarja samo z zdravljenjem že izraženih bolezenskih 

stanj, temveč dela tudi na preventivi: skozi ozaveščanje posameznikov o 
vrzelih v njihovem življenjskem slogu. Glavni poudarki se nanašajo na 
primerno prehrano in telesno aktivnost, ki sta v veliki meri odvisni od 

osnovne konstitucije vsakega posameznika. 
 

Predavanje bo v angleščini s prevodom v slovenščino. 
 

Dr. Monica Mohan izvaja osebna ajurvedska svetovanja. 
Za naročanje nas pokličite na 030 294 066. 

 
Predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu 

upokojencev Idrija. 
 
 

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

9.10.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


9.10.2017 ob 18 – 19.30h 

 

 

NADALJEVALNI TEČAJ FRANCOŠČINE 
 

Z mesecem oktobrom bomo pričeli z nadaljevalnim tečajem 
francoščine, ki je namenjen vsem z že osvojenim osnovnim znanjem 

francoskega jezika in bi želeli svoje znanje še nadgraditi. 
 

Tečaj bo potekal enkrat tedensko v obsegu 30 ur po ceni 130 eur. 
 

Tečaj bo vodila prof.Eva Gantar. 
 
V prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 

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

10.10.2017 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 

10.10.2017 ob 18 – 20h  TEČAJ JOGE OBRAZA 
 

Tečaj vodi Jasmina Turnšek. 
 
Tečaj poteka v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 

10.10.2017 ob 18 – 19h 

 

Predavanje 
POMEN HRANE ZA TELO IN POČUTJE ČLOVEKA 

 
Kako se lahko ubranimo pred boleznimi in preživimo zimo brez gripe in 

prehlada. Vse to in še več, boste izvedeli na predavanju, ki ga vodi 

g. Aleš Homovec, strokovnjak na področju celične medicine in ožilja. 

Organizira podjetje Nahrin. 

Predavanje bo potekalo v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 

Predavanje je brezplačno. 

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

10.10.2017 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. 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


12.10.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

16.10.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

17.10.2017 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 

17.10.2017 ob 17.30 – 18.30h 

 

Praktična delavnica 
UPORABA PSIHODRAME V TRENINGU SOFT-SKILLS, EDUKACIJI IN 

SVETOVANJU 
Psihodrama je v medicini uveljavljena in cenjena psihoterapevtska 
metoda, ki služi kot pomoč pri obravnavi oseb, ki se zdravijo zaradi 

depresije, fobije in raznih odvisnosti, ali so se znašle v 
disfunkcionalnih odnosih. 

 
Z nami bo dr. Vladimir Milošević, ki nam je pred poletjem podrobneje 

predstavil psihodramo in ker se je že na predavanju izpostavil interes še 
po praktični izvedbi, bomo delavnico – neklinična uporaba psihodrame 

tudi realizirali. Če vas zanima kako to metodo uporabljamo pri 
vsakdanjem delu oziroma okolju, potem vljudno vabljeni na zanimivo 

praktično delavnico. 
 

Organizira Rdeči križ Idrija. 
 
Delavnica je brezplačna. 
 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
 
Mesta so omejena, obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

17.10.2017 ob 18 – 20h TEČAJ JOGE OBRAZA 
 

Tečaj vodi Jasmina Turnšek. 
 
Tečaj poteka v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 

17.10.2017 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. 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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18.10.2017 ob 18 - 19.30h 

 

   

 Predavanje Metoda EFT – Emotional Freedom Techniques – TEHNIKE 
DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE  

 
Ste si kdaj zaželeli, da bi si lahko pomagali sami, kadarkoli, kjerkoli, ko 
se pojavi močna bolečina, ko vas v želodcu zvije od panike, ko se vam 
roke potijo od treme, ko se vam kolena tresejo od strahu pred vrati 

zobozdravniške ordinacije, ko najraje ne bi šli na nedeljsko družinsko 
kosilo, saj vse predobro veste, kako se bo odvijalo - v takih trenutkih 

smo sami in nihče nam ne more pomagati.  
 

Delovanje metode EFT sloni na predpostavki, da je neprijeten občutek 
posledica motnje v energijskem pretoku, metoda EFT pa je orodje, s 
katerim to motnjo odpravimo. Izvajamo jo tako, da s konicami prstov 
lahno tapkamo končne točke svojih meridianov, medtem ko smo kar 

najbolj v stiku s svojo čustveno težavo. Sliši se preprosto, a človeštvo se 
je v svojem razvoju in želji po preživetju vadilo predvsem v tem, da 

imamo čim manj stika s svojimi čustvenimi težavami. 
 

Metoda EFT je v osnovi namenjena vsem, ki se želijo rešiti svojih 
čustvenih težav, velikih ali majhnih, hkrati pa želijo pomagati sami sebi. 

 
Vodi Pika Reiner, akreditirana predavateljica pri mednarodni 

organizaciji AAMET. Program EFT je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport RS pred kratkim uvrstilo v katalog programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju. 

 
Predavanje bo potekalo v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 

Idrija. 
 

Predavanje je brezplačno. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

19.10.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

20.10.2017 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 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


23.10.2017 ob 18 – 19h 

 

 

Predavanje 

DEMENCA – IZZIV DANAŠNJEGA ČASA 

Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki prizadene možganske 
celice, odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, 

računske in učne sposobnosti, sposobnosti govornega izražanja ter 
presoje. Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva bolezen, ki 

predstavlja več kot 2/3 demenc. Na svetu je več kot 44 milijonov 
bolnikov z demenco, v Evropi več kot 9 milijonov, v Sloveniji pa več kot 
32 tisoč. Zanje skrbi vsaj trikrat toliko ljudi. Demenca traja od 10 do 15 

let in je z vidika javnega zdravstva ena najdražjih bolezni ter veliko 
ekonomsko in socialno breme za družbo, zato mora postati ena od 

prioritet javnega zdravstva. 
 

Vljudno vabljeni na predavanje, kjer bomo podrobneje spoznali 
demenco, prve znake, kako živeti z boleznijo ter na koga in kam se 

obrniti po pomoč. 
 

Organizira Društvo Spominčica Zgornjega Posočja. 
 
Predavanje bo potekalo v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
 
Predavanje je brezplačno. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

23.10.2017 ob 17 – 18.30h 

  

ANGELSKA MEDITACIJA 

Pozdravljene angelske dušice, 

Ponovno se bomo zbrale v najboljši družbi angelskih vibracij in angelske 

terapevtke Nine Sterle.  Z nami bodo angeli zdravilci, z nadangelom 

Rafaelom na čelu, zato, da pogledamo kaj se je čez poletje nabralo za 

predelati in kakšne so naše smernice za jesen. Kot vedno, ne pozabite 

na ležalko, kaj mehkega za pod glavo in dekico. Veselimo se druženja! 

Cena na udeleženca meditacije je 15 eur. 

Meditacija bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 

 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
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24.10.2017 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 

24.10.2017 ob 18 – 20h TEČAJ JOGE OBRAZA 
 

Tečaj vodi Jasmina Turnšek. 
Tečaj poteka v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 

24.10.2017 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. 

26.10.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 

26.10.2017 ob 18 – 19h 

 

 

Alan Perry in Shantaya: 
OSNOVE NAŠEGA OBSTOJA IN ENERGIJSKI TRETMAJI 

 
Alan Perry bo na predavanju govoril o vzporednih svetovih, o 

perspektivah življenja, o pojmih kot so čas, utelešenje, usoda, svobodna 
volja in poravnava, in vse o univerzalnih načelih bivanja:JAZ SEM, Vse je 
vredno, Vse soobstaja, Vsaka enakovredna vibracija je združljiva, Vsaka 

posledica ima svoj vzrok, Vsaka namera je že manifestirana, Vse se 
spreminja. 

 
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 17:00 do 18:45 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 
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27.10.2017 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 

28.10.2017 ob 10 – 18h 

 

 

 

Potujoča razstava Lojzeta Slaka; 
MOJE PLOŠČE SO MOJE KNJIGE 

 
Veselimo se, da imamo priložnost gostiti potujočo razstavo velikana 

narodno-zabavne glasbe, na kateri bomo lahko pobliže spoznali 
življenje in delo Lojzeta Slaka in izkoristili možnost za lepo celodnevno 
druženje in obujanje spominov ob unikatni in doživeti Slakovi glasbi. 
Razstavo bo od 10.ure dalje dopolnjeval tudi spremljevalni program, 
ki bo še obogatil in zaokrožil Slakovo glasbeno zapuščino na razstavi. 

Ogled bo možen od 10.ure pa do 18.ure zvečer, ko se potujoča 
razstava odpravi naprej po Sloveniji. 

 
Vljudno vabljeni na ogled razstave! 

 
 

Potujočo razstavo si lahko ogledate v prostoru Medgeneracijskega 
centra v Domu upokojencev Idrija. 

30.10.2017 ob 17 – 19h 

 

 

DELAVNICA SITOTISKA 
 
Na delavnici se bomo spoznavali s tehniko sitotiska, pripomočki in 
tiskarskimi pastami, ki jih potrebujemo pri delu, spoznali bomo potek 
izdelave šablone, kako mora biti pripravljen vzorec in različne izdelke, ki 
so že nastali z uporabo sitotiska.  
 
Tiskali bomo z različnimi vzorci, z že pripravljenimi šablonami, lahko si 
bomo tudi s pomočjo folije in praznega sita naredili svoje preproste 
vzorce. Z vzorci bomo sestavljali različne kompozicije in preizkušali 
razne efekte tiskarskih past. Vsak udeleženec si bo potiskal svoj 
bombažni prtiček in druge izdelke izdelke po želji. 
Ves material, ki ga bomo potrebovali bo na voljo (barve, vsi tiskarski 
pripomočki, bombažni prtički), vsak pa naj si prinese še 
dodaten material, ki bi ga želel potiskati (blago, majice,...). Najbolj 
primerni so gladki materiali, ki se lahko likajo. 
 
Delavnice so še posebno zanimive, ker  na ta način lahko svoja oblačila 
recikliramo. Prinesite svoja stara, rabljena oblačila, ki jih s potiskom 
različnih motivov malce popestrimo in osvežimo, prekrijemo kakšen 
madež, ter jim s tem podaljšamo uporabnost. Lahko pripravimo tudi 
kakšen našitek, za oblačila, ki še čakajo doma. 
 
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 16 eur. 
 
Vodi Janja Priveršek. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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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 
 
 

V mesecu oktobru in novembru bo na ogled medgeneracijska razstava 
Marijana Beričiča in njegove vnukinje Pike Terpin. Oba se nam bosta 
predstavila skozi portrete, študije in skice, ki jih črpata iz vsakdanjega 

življenja. Na eni strani življenjska izkušenost in modrost, na drugi mladost 
in ustvarjalna razigranost. In če so tehnike, motivi ter navdihi različni, ju 

poleg družinskih vezi združuje še talent in predvsem ljubezen do 
likovnega izražanja. Podrobneje pa ju spoznajte skozi razstavljene slike in 

se sprehodite skozi čudovito razstavo. 
 
 

 
 
 

Vabljeni k ogledu razstave! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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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