
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 juniju in juliju 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 

JUNIJ, JULIJ 2017 

2.6.2017 ob 17 – 20h 

 

ZAČETNI TEČAJ FOTOGRAFIJE  – 1.srečanje 

Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi nadgradili osnovno poznavanje 

fotografije. 

Tečaj vodi Robert Zabukovec. ( tečaj bo potekal v obliki treh srečanj po 
3 ure in sicer 2.junija, in 3.junija ter 5.junija 2017 )            
                                  
1. Teoretični del ter spoznavanje s fotoaparatom 
 
2. Fotografiranje ( na terenu ) 
 
3. Izbor, obdelava, shranjevanje fotografij 
 
 
Prispevek na udeleženca tečaja je 30 EUR. 
 
Tečaj bo potekal v prostoru imenovanem Štiblc, v Domu upokojencev 

Idrija. 

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

3.6.2017 ob 9 – 12h ZAČETNI TEČAJ FOTOGRAFIJE– 2.srečanje 
 
Tečaj vodi Robert Zabukovec. 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 

5.6.2017 ob 17 – 20h ZAČETNI TEČAJ FOTOGRAFIJE– 3.srečanje 
 
Tečaj vodi Robert Zabukovec. 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 

22.6.2016 ob 17 – 18h 

 

DELAVNICA O ANGELIH 
Vljudno vabljeni na brezplačno delavnico, kjer bomo ljudem približali 

angele. 
 

Prisluhnili boste lahko naslednjim temam: 

• Kdo so angeli? Opis in predstavitev 

• Angeli varuhi 

• Osebna izkušnja z angelom varuhom 

• Kratka vizualizacija 

• Diskusija 
 

Delavnico bo vodila certificirana angelska terapevtka  Anita Bratuž, ki se 
je šolala v Angliji, kjer je nadgradila svoje sposobnosti s tega področja. 
Šolala se je pri priznani duhovni terapevtki Diani Cooper. 
 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
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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7.7.2017 ob 9 – 11h 

 

 

POLETNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 
Vsako leto skupaj z Zvezo prijateljev mladine Idrija organiziramo 
medgeneracijsko delavnico, ki v počitniškem času združi mlade in 

stare v ustvarjalni poletni delavnici. 
 

Pridružite se nam in preživite lepo kreativno dopoldne v dobri in 
razigrani družbi! 

 
Medgeneracijska delavnica bo potekala v prostoru Medgeneracijskega 

centra v Domu upokojencev Idrija. 
 
 

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

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 REFLEKSNO CONSKA MASAŽA STOPAL (OBRAZA) ZA STAREJŠE 
 

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

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 
 

Znane so že nekatere dejavnosti, ki se bodo dogajale v prihodnjih mesecih, 
napovedujemo tudi dogodke s katerimi bomo pričeli v jeseni; 
 
 

- TRADICIONALNO SREČANJE STARODOBNIKOV NA MAROFU, 1.9.2017 
ob 16.uri. Vse lastnike starodobnih vozil vljudno vabimo, da se nam 
pridružite in svojo udeležbo zaradi lažje organizacije čimprej potrdite na 
041 430 581. 
 
 

- VADBA ZA NOSEČNICE,  v septembru. Točen termin pričetka vadbe bo 
znan in objavljen v septembrskem napovedniku. Že sedaj pa zbiramo 
prijave na 041 430 581. 

 
 

- VADBA ZA DOJENČKE –BEBIONIKA, pričetek v sredi septembra, točen  
termin bo podan v septembrskem napovedniku, zbiramo pa že prijave na 
041 430 581. 
 
 

- TEČAJI ITALIJANSKEGA, ANGLEŠKEGA ALI FRANCOSKEGA JEZIKA, 
pričetek v oktobru, točni termini bodo objavljeni v septembrskem 
napovedniku glede na zanimanje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBVESTILO 
 

Spoštovani naši uporabniki, obiskovalci in izvajalci dejavnosti ter aktivnosti v 
Medgeneracijskem centru Idrija, 

 
 
obveščamo vas, da z mesecem junijem odhajamo na zaslužene počitnice in se 
polni zagona in idej vračamo v mesecu septembru. 
 
Seveda nas še vedno 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. 
 
Hvala obiskovalcem za vse vaše dosedanje obiske in izkazano zanimanje, še 
posebna iskrena zahvala pa vsem prostovoljcem - izvajalcem mnogih zanimivih 
predavanj, delavnic, nastopov ter drugih dejavnosti, kateri ste s svojo 
pripravljenostjo, dobro voljo in znanjem bogatili naš program. 
 
 
Se vidimo v septembru, vmes se nam pridružite na kakšni poletni aktivnosti, 
saj čisto dopustniški ne bomo, in preživite lepo, veselo, toplo ter nasmejano 

poletje! 
 

 
Vaš Medgeneracijski center Idrija 
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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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