
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 septembru 2018 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 

SEPTEMBER 2018 

3.9.2018 ob 19 – 20h 

 

 

Vodena vadba 
FIT EKSPLOZIV s Stello 

za sezono 2018/19 vpisuje nove člane! 
 

Vadba FIT EKSPLOZIV je 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. Sestavljena je iz štirih stopenj treninga – ogrevanja, 

koreografije na stepu, intervalnega treninga ter raztega. Pri intervalnem 

treningu se uporablja tudi rekvizite. Vadba traja 55 min. 

 

Termini: 

- PONEDELJEK in SREDA ob 19:00 uri, cena 38 € - skupina 

zasedena! 

- ČETRTEK ob 19:00 uri, cena 22 € - samo še nekaj prostih mest! 

 

 

Prijavite se na GSM: 040 597 390 ali e-mail:  stella.aerobika@gmail.com 

 

Vabljeni! 

4.9.2018 ob 18.30h 

 

 

Otvoritev fotografske razstave 
 

EN SVET ZA VSE LJUDI IN ZA VSE POTI 
 

Zemlja je velika in raznolika ter vabi, da jo po malem spoznavamo. 
Prepletena je s potmi. Vsak človek utira svojo. Moja pot se je prekrižala 

z mnogimi. Nekatera srečanja so ostala zapisana tudi na fotografijah.  
 

Ema Brelih 
 

Vljudno vabljeni na druženje ob otvoritvi razstave in ogled fotografij! 
 

Razstava bo na ogled v Medgeneracijskem centru do konca meseca 
septembra. 

 

7.9.2018 ob 16 – 19h 

 

SREČANJE STARODOBNIKOV NA MAROFU 

Ponovno bomo lahko občudovali stare avtomobile, ki se bodo pripeljali 

od blizu in daleč na parkirišče pred Dom upokojencev Marof. Skupaj 

bomo poiskali najstarejše vozilo na srečanju ter nagradili najstarejšega 

ter najmlajšega voznika starodobnika. Vse lastnike starodobnikov, ki bi 

se nam še radi pridružili prosimo, da svojo udeležbo potrdijo do 

4.9.2018 na tel: 041 430 581 

Pridružite se nam tudi vi in preživite z nami lepo popoldne! 

V primeru slabega vremena dogodek odpade! 

mailto:stella.aerobika@gmail.com


14.9.2018 ob 17 – 18.30h 

 

 

VSTOPITE V ČAROBNI SVET ETERIČNIH OLJ dōTERRA 

Se tudi sami kdaj spopadate s stresnimi situacijami? Bi radi z vstopom v 

vrtec, šolo zaščitili svojega malčka in mu okrepili imunski sistem? Kdaj 

težko zaspite in bi si radi uredili misli? Bi si radi pri tegobah pomagali na 

naraven način? Če je vsaj en odgovor DA ,vljudno vabljeni na srečanje, 

kjer bomo z veseljem odgovorili tudi na Vaša vprašanja. Zaradi 

organizacije same prosimo za prijavo. 

Brezplačno srečanje bo potekalo v prostoru Štiblc v Domu upokojencev 

Idrija. 

Vabljeni! 

Obvezne prijave zbiramo na GSM  040 378 414 ( Nina Ržek ) ali na GSM  
040 658 662 ( Marina Mavri ) 

21.9.2018 ob 9.00 – 12.00h 

 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Delavnica za starejše občane in občanke 

»OSTANIMO MOBILNI« 

Petek, 21. september 2018, od 9.00 do 12.00, v Medgeneracijskem 

centru  Idrija  

(Dom upokojencev Idrija, Arkova ulica 4) 

V petek, 21. septembra, med 9. in 12. uro v Medgeneracijskem centru 

Idrija  pripravljamo delavnico Ostanimo mobilni, ki je namenjena 

 mobilnosti starejših in oseb z oviranostmi. Na delavnici bomo 

spregovorili  o prepoznavanju težav in pripomočkih za lajšanje 

mobilnosti starejših, možnostih različnih oblik prevozov za starejše in 

programu Centra za krepitev zdravja. Predstavljeni bodo tudi izsledki 

raziskave o potrebah starejših, ki je bila izdelana v sklopu projekta 

Intesi. 

Delavnico soustvarjajo: Občina Idrija, Dom upokojencev Idrija, Medgeneracijski 

center Idrija, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Idrijsko-

Cerkljanska razvojna agencija d.o.o., Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 

Zavod Sopotniki, Zlata mreža - Prostofer, Zveza društev slepih in slabovidnih 

Slovenije, Medobčinsko društvo invalidov Idrija-Cerkno, Društvo upokojencev 

Idrija, Zdravstveni dom Idrija.   

 

Vljudno vabljeni! 

 

~ celoten program ob Evropskem tednu mobilnosti najdene na spletni 

strani Občine Idrija https://www.idrija.si/objava/144591 

https://www.idrija.si/objava/144591


22.9.2018 ob 10 – 12h 

 

MEDGENERACIJSKI SPREHOD 

Sprehodili se bomo skozi mestno jedro in obiskali dogodke Evropskega 

tedna mobilnosti. 

Ob Svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni (21. september) in kot 

napoved ob otvoritvi Demenci prijazne točke (4. oktober) v Domu 

upokojencev Idrija, nas bodo na dogodek opominjale tudi papirnate 

spominčice na poti sprehoda z lepimi mislimi in mislimi o demenci, ki 

bodo opozarjale na pomembnost ozaveščanja o demenci.  

Vljudno vabimo vse k medgeneracijskemu sprehodu na katerem bomo 

na sprehod popeljali tudi stanovalce Doma upokojencev Idrija na 

vozičkih. V ta namen ponovno vabimo vse prostovoljce, ki bi bili takšen 

sprehod pripravljeni omogočiti čimveč stanovalcem doma. Zaradi lažje 

organizacije, prosimo da prostovoljci pokličete na tel: 041 430 581. 

Se vidimo! 

 

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 

medgeneracijski.center@duidrija.si 

25.9.2018 ob 17.30 – 19h 

  

ANGELSKA MEDITACIJA 

Pozdravljene angelske dušice, 

veseli nas, da se bomo po vročem poletju ponovno družile z angelskimi 

vibracijami in si vzele tisto dragoceno uro in pol časa zase. Za začetek 

bomo skupaj z angelsko terapevtko Nino Sterle v našo družbo povabile 

nadangela Sandalfona, ki predstavlja vez med zemljo in kreatorjem. 

Pomagal nam bo prizemljiti naše poletne zaobljube in jesenske želje ter 

nas povezal z višjimi vibracijami, ki nam bodo pomagale, da bo proces 

osebnega napredka potekal tako kot je v naše najvišje dobro. 

Nedvomno bo vsaki udeleženki prišepnil njeno osebno sporočilo in 

nasvet za naprej. Ne pozabite na ležalko, dekico in kaj mehkega za pod 

glavo.  

Cena na udeleženca meditacije je 15 eur. 

Meditacija bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 

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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27.9.2018 ob 19 – 20.30h 

 

 

ZMANJŠAJMO PREKOMERNO TEŽO S POMOČJO HIPNOZE 

Vsi vemo, da če želimo zgubiti nekaj prekomerne telesne teže, 
moramo manj jesti in se več gibati. Torej, če to vemo…kako da tega ne 
naredimo?  
 
Pogosto je to zato, ker je v naši podzavesti preveč »čustvene prtljage«, 
ki  pretehta naše odločitve. 
Da uspemo izgubiti prekomerno telesno težo pa moramo vsekakor 
spremeniti naš način razmišljanja. 
»Predstavljajte si, da vaš miselni proces deluje kot SEMAFOR. Negativne 
misli kot so (tega ne morem storiti, tega meni ne bo uspelo, tega jaz 
nisem sposoben, nikoli ne bom uspel…) to predstavlja RDEČO 
SVETLOBO na semaforju. Zavira vse naše napredovanje in napore, da bi 
uspeli… Toda pozitivne misli, kot so (jaz bom uspel, sem sposoben, 
zmorem, smem, to si zaslužim, …)so misli ZELENE SVETLOBE, ki vam 
pomaga hitreje do želenega cilja. 
Preprosto povedano, hipnoterapevti uporabljajo hipnozo, da 
spodbujajo zelene luči in klientu v stanju globoke sproščenosti, kjer pot 
pelje naravnost v naš nezavedni um- podzavest , približajo cilj na način, 
da rdečo svetlobo spreminjajo v zeleno. 
 
Da bi začeli verjeti vase in svoje sposobnosti, se nam pridružite na 
delavnici, kjer nas bo hipnoterapevtka skozi hipnozo popeljala proti 
želenim ciljem. 
 
http://www.hipnostudio.si/ 
 

Prispevek na udeleženca delavnice znaša 20 eur. 

 

Delavnica bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
 
 

Število mest je omejeno ( 10), obvezne prijave zbiramo na                
GSM: 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

28.9.2018 ob 17 – 18h 

 

Potopisno predavanje 

TUNIZIJA 

Mešanica različnih vladavin skozi zgodovino je naredila Tunizijo 
posebno, močno in ponosno deželo, ki že od začetka samostojne poti 
velja za eno najbolj naprednih arabskih držav današnjega časa. 
Tunizijska mesta so znana po unikatni arhitekturi, turiste privabljajo 
dolge, peščene plaže, ne moremo niti mimo idiličnih nasadov 
pomarančevcev, limonovcev, oljk ter oaz datljevih palm.  
Pridružite se nam na potovanju, po katerem nas bo v sliki in besedi 
popeljala popotnica ter turistična vodička Špela Kenda. 
 

Vabljeni! 
 

Potopisno predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega 
centra  v Domu upokojencev Idrija. 

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

http://www.hipnostudio.si/
mailto: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 
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NAPOVEDNIK 

 
Kar nekaj dogodkov in aktivnosti se vrača v oktobru: 
 

- JOGA ; Vodi Vanja Žigon, torki ob 19.uri, sprejemamo prijave na tel 041 
430 581 do zapolnitve prostih mest ( prostih samo še 5 mest ) 
 

- PILATES: vodi Ana Bogataj ob ponedeljkih in sredah ob 20.uri; prostih še 
nekaj mest, prijave na GSM 031 246 481 ali e-pošto: alcangie@gmail.com 
 

- SHENG ZHEN GONG; vodi Bogdan Bajc, točen termin bo objavljen v 
oktobrskem napovedniku 
 

- URICA ZA LJUDSKO PESEM; vodi Majda Lužnik, vsako sredo ob 16.30.uri, 
pričetek v oktobru 
 

- DELAVNICE ŠIVANJA; vodi Erika Bogataj, točni termini bodo znani v 
oktobrskem napovedniku 
 

 
 

 

OBVESTILO 
 
Zaradi delovnih in študijskih obveznosti izvajalke do nadaljnega ne bo več 
izvajala brezplačne refleksno conske masaže za starejše. Prostovoljki Špeli se v 
imenu Medgeneracijskega centra kot tudi v imenu vseh, ki jim je s svojim 
prizadevnim delom olajšala, omilila ali izboljšala počutje, zahvaljujemo za čas, 
voljo in pripravljenost sodelovanja z nami. Uspešno tudi v naprej Špela! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcangie@gmail.com


 
 
 
 
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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http://www.idrija.si/
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http://www.kolektor.si/
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http://www.zalozba-bogataj.si/
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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 

 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si

