
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

JUNIJ 2018 

4.6.2018 ob 18 – 19h 

 

 

VABLJENI NA 2. DEL  ZAČETNE  DELAVNICE TAPKANJA ALI METODE EFT 
 
Vas zanima, kako si lahko z metodo EFT pomagate ob neprijetnih 
občutkih tesnobe, 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 drugem delu 2- urne začetne delavnice EFT-ja se boste seznanili s 
teorijo in prakso.  
Nadaljevali bomo z vajami, ki smo jih začeli v 1.delu delavnice: 
 

- kratek povzetek prvega dela delavnice 
- kako se lotiti nečesa, čemur se ne moremo odreči (sladkarije, 

kava, cigareti…), ( s seboj prinesite svojo priljubljeno razvado 
npr. čokolado, čips, cigarete…)!! 

- kako tapkamo neprijeten spomin. 
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  
- lahko sprejemate sebe točno take kot ste 

 
Zaželen prispevek 20€. 
Za vse, ki niste bili na 1. delu delavnice, pa bi se vseeno želeli udeležiti 
2. dela - bo skrajšana ponovitev od 17.00 do 17.45. Skupni prispevek 
za ponovitev in delavnico je 25€. Delavnico bo vodila Mojca L.Portir . 
S sabo prinesite steklenico z vodo! 
 
Obvezne prijave zbiramo do petka, 1.6. 2018 na GSM 041 430 581 
(Nina Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

6.6.2018 ob 16.30 – 17.30h URICA ZA LJUDSKO PESEM 
Tudi v juniju je sreda rezervirana za ljudsko pesem! 

 
Vodi gospa Majda Lužnik. 

 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo 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 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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7.6.2018  

otvoritev ob 18.30h 

 

 

DOM V OBJEMU IDRIJSKE ČIPKE 
 

Koliko truda, potrpljenja in volje je potrebno, da izpod spretnih rok 
nastanejo  čudovite klekljane umetnine? Veliko. Najsi bodo to ure, 

dnevi ali pa kar meseci, nastala čipkarska dela si zaslužijo priznanja in 
v poletnih mesecih si bo po celem domu mogoče ogledati več razstav 

čipkarskih del. 
 
 

DROBIŽKI IN PRESTIŽKI - 
po vzorcih Irme Pervanja 

v avli Doma upokojencev Idrija  
 

V Klekljarskem društvu Marjetica Cerkno se združujejo ljubiteljske 

klekljarice idrijske čipke iz Cerknega in širše Cerkljanske. Poleg 

klekljarskih užitkov jih  povezujejo tudi vedoželjnost, veselje do tovrstne 

ustvarjalnosti pa seveda pripravljenost, da svoje izdelke  tudi 

predstavijo širši javnosti. 

Srečujejo se enkrat mesečno, na srečanjih klekljajo, si izmenjujejo 

informacije, si medsebojno pomagajo in se nadvse prijetno družijo. 

Vsako leto za farni praznik Sv. Ane pripravijo razstavo v Cerkljanskem 

muzeju.  Lanska razstava je bila posvečena risarki vzorcev Irmi Pervanja, 

in del le-te predstavljajo tudi tukaj. 

 

POLETIMO… 

 na balkonih Doma upokojencev Idrija  

 

Spontano se je porodila ideja o oživitvi balkonov idrijskega doma 

upokojencev. Ideje so se ob petkovih večerih zbirale in skupina 

ustvarjalnih klekljaric programa »Sodobni izzivi idrijske čipke« v 

Čipkarski šoli Idrija je skicirala, popravljala, risala, preizkušala, klekljala… 

Nastali so takšni motivi, da nas pogled nanje že drugo leto razveseljuje. 

 

ENKRAT KLEKLJARICA, KLEKLARJICA ZA VEDNO 

 V Medgeneracijskem centru Doma upokojencev Idrija  

 

Največkrat pride človek v dom upokojencev zaradi bolezni in 

oslabelosti. S seboj prinese vse spomine, izkušnje, doživetja, znanja iz 

preteklosti, s katerimi živi današnji dan. Na novo si poskuša ustvariti 

kotiček zase v novem domu. 

»Kako naj pustim bulo ob kateri sem sedela celo življenje in z njo 

preživljala vso družino? Rada klekljam! Natančno!« 

Na ogled so postavljene čipke z zgodbo, ki so delo klekljaric, stanovalk 

doma upokojencev. 

 

 

Vljudno vabljeni k ogledu vseh razstav v domu! 

 

Otvoritev razstav: 7.6.2018 ob 18.30 uri 

Razstave bodo na ogled vse do konca meseca julija. 

 



12.6.2018 ob 17.30 – 19h 

 

 

ANGELSKA MEDITACIJA 

Pozdravljene angelske dušice, 
 

na zadnji meditaciji pred poletjem bomo v našo družbo skupaj z 

angelsko terapevtko Nino Sterle povabili svoje angele varuhe. Druženje 

z angelom varuhom je resnično nekaj posebnega, saj nas naš angel 

varuh zelo dobro pozna in se nam približa tako kot nihče drug. Objame 

nas z vso ljubeznijo in nam prišepne tisto, kar je že čas, da slišimo. Ko 

enkrat začutimo povezavo z našim angelom varuhom, ga lahko 

kadarkoli pokličemo in povabimo, da nam pomaga na naši poti. Ne 

pozabite na ležalko in kaj mehkega za pod glavo.  

Veselimo se srečanja z vami! 
 
Prispevek na udeleženca meditacije znaša 15 eur. 
Meditacija 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 

12.6.2018 ob 19 – 20h 

 

OSTEOPOROZA 

Obolenje, ki prizadene vse več populacije, med njimi je znaten delež 

diabetikov. 

Kako se ji lahko zoperstavimo na naraven način in kako jo prepoznamo 

že v začetni fazi. 

Predava prehranski svetovalec Aleš Homovec. 

Brezplačno predavanje omogoča Društvo Diabetikov Idrija. 

Predavanje bo potekalo  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 
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18.6.2018 ob 18 – 19h 

 

SKUPINSKO TAPKANJE PO METODI EFT 
 

Vam je tapkanje všeč, pa se doma ne morete spraviti k tapkanju? Ne 
veste točno kaj bi tapkali…? Vam je v skupini lažje? 
 
Na skupinskih tapkanjih bomo to naredili skupaj. Tapkali bomo na tisto, 
kar nas trenutno najbolj obremenjuje, na predlagane teme… Skupaj se 
bomo dogovarjali, kaj bi tapkali. 
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. 
 
Skupinska tapkanja so namenjena vsem, ki bi želeli tapkati. 
S sabo prinesite flaško z vodo. 
 
Za vse ki niste še slišali za EFT in še nikoli niste tapkali bo kratek uvod 

v EFT ob 17.30. 
Skupinska tapkanja bo vodila Mojca L.Portir. 
(EFT izvajalka 2. stopnje) 

 
Začetna EFT delavnica po predmetniku AAMET združenja  
Udeležba je brezplačna. 
 
Obvezne prijave  do petka 15.6.2018 zbiramo na GSM 041 430 581 
(Nina Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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20.6.2018 ura po dogovoru 

 

 

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 sredo, 20.06., od 13.ure 
dalje ( pokličite za točno uro svetovanja), v prostoru Štiblc  v DU Idrija. 
 
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 

 

JULIJ 2018 
 

6.7.2018 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. 
 
 

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

http://www.srisriayurveda.si/
mailto:info@srisriayurveda.si
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10.7.2018 ob 17 – 18h 

 

 POLETNA GONG ZVOČNA KOPEL 
 

Tokrat se bomo zvokih gonga in ostalih glasbil sproščali kar na 
prostem in sicer v parku Doma upokojencev Marof skupaj z njihovimi 

stanovalci. Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi in skupaj bomo 
poskrbeli za umirjanje uma ter sproščanje stresa iz telesa. 

 
IZVAJANJE: 
Na zvočno kopel po navadi prinesemo podlogo za ležanje, deko ali 
spalno vrečo, kaj za pod glavo ter vodo. Običajno ležimo, sicer pa je 
najbolj pomembno, da se namestimo v sebi najbolj udoben položaj. 
Izvajata: Petra in Urban  
 
Brezplačen dogodek. 
 
Število mest je omejeno, 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 

 

 

 

 

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; v 
septembru;  Vse lastnike starodobnih vozil vljudno vabimo, da se nam 
pridružite in svojo udeležbo zaradi lažje organizacije čimprej potrdite na 
041 430 581. 
 

 
 

- TEČAJ ŠIVANJA ( začetni in nadaljevalni ): pričetek v septembru, zbiramo 
prijave. 

 
 

 
 

POMEMBNO 
 

Ker je s 25.5.2018 v veljavo stopila Splošna evropska uredba o varovanju 
osebnih podatkov ( GDPR ), vljudno prosimo vse, ki prejemate naš 

Medgeneracijski program preko elektronske pošte, da v kolikor še želite 
prejemati naša obvestila o dejavnostih in aktivnostih Medgeneracijskega 

centra, to potrdite preko elektronske pošte, kamor boste prejeli naša obvestila 
o potrditvi nadalnjega prejemanja obvestil.  

 
Vaš Medgeneracijski center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBVESTILO 
 

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

 
 
obveščamo vas, da z mesecem junijem zaradi počitnic in poletnih dopustov 
delujemo v malce okrnjeni obliki in po počitniškem programu, polni zagona in 
idej pa se vračamo ponovno 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.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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