
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aprilu 2015 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 

April 2015 

 
 
 

 
 

 
POMLADNO PREBUJENJE 

 
Razstava ročno izdelanega cvetja, 
dekorativnih predmetov, pirhov, 

aranžmajev , …. iz vseh koncev Slovenije ... 
 
 

V Domu upokojencev v Idriji od 2.4. do 
8.4. 2015. 

Otvoritev razstave 2. 4. 2015 ob 13.00 uri. 
 

Ogled je mogoče od 
10.00 – 18.00 ure. 

Naj bo ogled v prazničnih dneh navdih, 
vzpodbuda in lepo doživetje. 

 
 

Razstavo je pripravila Ema Brelih. 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. 4. 2015 ob 17 h 
 

 
 
 
Vir slike: 
http://www.mojvideo.com/uporabnik/valerija5/slika/italija/1199
4 

Tečaj italijanščine – začetni  
(skupini se še lahko pridružite) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
 
Tečaj bo potekal ob sredah v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
 
Več informacij o ceni in obsegu tečaja prejmete na GSM 051 413 148 ali e-
pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

2. 4. 2015 ob 17 h 

 

Foto: Sanja Rejc 

Delavnica filcanja 

Tokrat bomo tehniko suhega polstenja (filcanja) ovčje volne uporabili za 

izdelavno velikonočne dekoracije. Naša izhodiščna oblika bo jajce, morda 

pa se iz njega spolsti tudi kako pišče. 

 

Delavnico vodi Sanja Rejc. 

Predhodno znanje ni potrebno. Prispevek za material znaša 8 EUR.  

 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 

klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
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2. 4. 2015 ob 19 h 

 

Joga smeha 
 
Ste vedeli, da bi se morali smejati vsaj 15 min na dan, da bi lahko izkusili 

vse prednosti smeha? Pa se?  

 

Joga smeha je smejalna terapija, ki vključuje dihalne vaje. Pozitivni učinki joge se 

opazijo že po prvi terapiji.  

Učinki, ki jih je moč zaznati po terapiji joge smeha pa so: večja sproščenosti, 

samozavest, prekrvavi telo, krepi imunski sistem, uravnava krvni tlak in krvni 

sladkor, deluje antidepresivno saj se izloča serontonin ("hormon sreče"), deluje 

protibolečinsko... 

Skratka krepi fizično, čustveno, mentalno in duhovno telo. 
 

Delavnico vodi Anita Križnič 

Delavnica bo potekala 1x tedensko ob četrtkih ob 19 h – prispevek za 

udeležbo je 5 EUR /udeleženca za enkraten obisk. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

3. 4. 2015 
 

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. Sprejemamo nove prijave! 

4. 4. 2015 9:30 h 
 
 

 

Delavnica izdelave cvetja iz najlonk  
Zaradi velikega zanimanja, ponovno razpisujemo 
delavnico izdelave cvetja iz najlonk. Cvetje lahko 
uporabite tudi v velikonočni dekoraciji. 
 
Delavnico vodi Lampe Nada, Kmetija Ajhar. 
Prispevek udeleženca za material je 10 EUR 

(s seboj prinesite škarjice). 

 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 
051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

 

 

4. 4. 2015  
 
ura po dogovoru 

Refleksno conska masaža stopal (obraza) za starejše 
Špela Šemrl, refleksoterapevtka.  
 
Refleksno consko masažo stopal izvaja Špela Šemrl kot prostovoljka v 
Medgeneracijskem centru, zato je za starejše občane masaža brezplačna. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

7. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – nadaljevalni  
(skupini se še lahko pridružite) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal ob torkih v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Več informacij o ceni in obsegu tečaja prejmete na GSM 051 413 148 ali e-
pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
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7. 4. 2015 ob 18:30 h 
 
 
 
 

 

Predstavitev tehnike EFT – tehnike za doseganje 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. Vse knjige, 

ki smo jih prebrali, vsa pamet, ki smo si jo nabrali v letih življenja, vse izkušnje nam 

v nekaterih trenutkih prav nič ne pomagajo. Pomagamo pa si lahko sami in to s 

tehniko EFT. 

Predstavitev je primerna za vsakega, ki še vedno verjame, da mora obstajati 

način, s katerim si učinkovito lahko pomaga sam. 

Tehniko nam bo predstavila Pika Rajnar. 

Več o tehniki si lahko pogledate na: www.eft-slovenija.si. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 

klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

7. 4. 2015 ob 15: 30h 
 

 

Postani in ostani fit (vadba za starejše in osebe s fizičnimi oviranostmi) 
Vadbo vodi Sara Vidmar, študentka aplikativne kineziologije. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
Posebej vabljeni tudi starejši, ki živijo doma! 

7. 4. 2015 
 

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. Sprejemamo nove prijave! 

7. 4. 2015 ob 19 h Joga – nova skupina, vadbo vodi Vanja Žigon 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila 
Cena mesečne vadbe 1x tedensko = 15 EUR. Vadba poteka ob torkih. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  

8. 4. 2015 ob 13 h 

 

Kako si lahko sami pomagamo pri stresu in preprečimo izgorelost 
 
Predava Darja Hrastnik, mag. farmacije 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si 

8. 4. 2015 
ura po dogovoru 
 

IDRIJA 

Brezplačno pravno svetovanje za starejše (dedovanje, pogodbe o prenosu 
lastništva in podobno) v Medgeneracijskem centru. 
 
Pravno svetovanje izvajata Nataša Luša, Julijana Mlakar. 
 
Pravno svetovanje poteka na Društvu upokojencev Cerkno. 
 
Za svetovanje se je obvezno potrebno predhodno dogovoriti na GSM 051 
413 148 ali e-pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
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8. 4. 2015 ob 17 h 
 

 

Krožek kvačkanja – zadnje srečanje krožka, ki se je pričel v marcu 2015 

 

Krožek vodi Anita Česnik Mažgon  
Krožek poteka v prostoru Medgeneracijskega centra. 
 
Ponovno bomo s krožkom predvidoma pričeli v septembru 2015. 
 
Prijave zbiramo na: GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

8. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – začetni  
(zaključena skupina) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal ob sredah v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Zbiramo informativne prijave za tečaj, ki se bo pričel v septembru 2015. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

9. 4. 2015 ob 17 h 

 

 

Razvajanje za obraz in telo v sodelovanju z Lepotnim salonom Mistika 
Močne ženske si zaslužimo, da poskrbimo in si namenimo čas zase. 
Močnim ženskam je pomembna tako zunanja, kot notranja lepota. 
 

Danes naredite nekaj za svojo zunanjo lepoto in se naučite osnov 
pravilnega čiščenja obraza...da pa bo vaša lepota trajala, pa se bomo 
naučile pobožati  tudi našo notranjost, in sicer na najbolj naraven način 
meditacije... 
 

Delavnica je brezplačna. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

9. 4. 2015 ob 19 h Joga smeha 
 
Delavnico vodi Anita Križnič 

Delavnica bo potekala 1x tedensko ob četrtkih ob 19 h – prispevek za 

udeležbo je 5 EUR /udeleženca za enkraten obisk. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

10. 4. 2015 
 

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. Sprejemamo nove prijave! 
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11. 4. 2015 ob 13 h 
 
 
 
 

 

REIKI I. stopnje 

Reiki je po svojem izvoru čista ljubezen in svetloba, je božanska energija, ki 

zdravi. Je način uporabe te energije za namen pomoči sebi, svojim 

najbližjim, prostorom, zemlji, hišnim ljubljenčkom.... v njihovo najvišje 

dobro. Je način zdravljenja, kjer smo samo kanal za prevodništvo te 

energije. Ob iniciaciji prejmete simbol ali več simbolov za zdravljenje tako 

fizičnega telesa, kot čustev in uma. Z znanjem reikija lahko izvajate tudi 

zdravljenje oz čiščenje hrane, pijače, kristalov, kremic...in tudi vaših hišnih 

ljubljenčkov. 

Usposabljanje na 1. stopnji bo izvedla Barbara Pust, svetovalka za osebno 

rast in nov način življenja. 

Več o ceni, načinu usposabljanja in kompetencah lahko preberete na 

http://www.barbarapust.com/reiki. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 

klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

14. 4. 2015 ob 16 h Ne videti - drugačnost, tragičnost ali izziv? 

Matic Vogrič bo predstavil najpogostejše očesne bolezni ter  predstavil 

nekatere podatke in novosti s področja zdravljenja.  

Metka Pavšič pa bo podala osebno izkušnjo življenja osebe  z okvaro vida 

ter povedala nekatere praktične napotke za lažje komuniciranje z osebami z 

motnjami vida.  

Ogledali si boste lahko tudi nekatere tehnične pripomočke. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 

klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

14. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – nadaljevalni  
(zaključena skupina) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal ob torkih v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Zbiramo informativne prijave za tečaj, ki se bo pričel v septembru 2015. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

14. 4. 2015 ob 15: 30h 
 

 

Postani in ostani fit (vadba za starejše in osebe s fizičnimi oviranostmi) 
Vadbo vodi Sara Vidmar, študentka aplikativne kineziologije. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
Posebej vabljeni tudi starejši, ki živijo doma! 

14. 4. 2015 
 

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. Sprejemamo nove prijave! 
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14. 4. 2015 ob 19 h Joga – nova skupina, vadbo vodi Vanja Žigon 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila 
Cena mesečne vadbe 1x tedensko = 15 EUR. Vadba poteka ob torkih. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  

15. 4. 2015 ob 16 h 

 

 
 

ICRA d.o.o. Idrija v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije za vse 
zainteresirane organiziral predavanje na temo nege gozdov, 
poškodovanih v žledolomu.  
 
 
Obenem bo Zveza lastnikov gozdov Slovenije pripravila predstavitev 
delovanja društev lastnikov gozdov po Sloveniji.  
 
 
Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest po e – pošti: 
darja.lahajnar@icra.si ali po telefonu 05 37 43 914. 
 
 

15. 4. 2015 
ura po dogovoru 
 

IDRIJA 

Brezplačno pravno svetovanje za starejše (dedovanje, pogodbe o prenosu 
lastništva in podobno) v Medgeneracijskem centru. 
 
Pravno svetovanje izvajata Nataša Luša, Julijana Mlakar. 
 
Za svetovanje se je obvezno potrebno predhodno dogovoriti na GSM 051 
413 148 ali e-pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

15. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – začetni  
(zaključena skupina) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal ob sredah v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Zbiramo informativne prijave za tečaj, ki se bo pričel v septembru 2015. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

16. 4. 2015 ob 17 h  
 
 
 

Prednosti in uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje 
 
Toplotne črpalke prinašajo mnogo prednosti tako za družinski proračun, 
kakor okolje: nižji stroški ogrevanja, manjša poraba energije in s tem tudi 
manj izpustov škodljivih snovi v okolje, predstavljajo učinkovit in zdravju 
neškodljiv vir energije. 
 
Več o aktualni temi nam bo povedal Roko Marinac. 
Vabljeni, da se nam pridružite. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
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16. 4. 2015 ob 19 h Joga smeha 
 
Delavnico vodi Anita Križnič 

Delavnica bo potekala 1x tedensko ob četrtkih ob 19 h – prispevek za 

udeležbo je 5 EUR /udeleženca za enkraten obisk. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

17. 4. 2015

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. Sprejemamo nove prijave! 

18. 4. 2015 
 
 

 

Tečaj Access Bars tehnike, Irena Kušar, Access Bars Facilitator 
 
Ste utrujeni, brez energije, bi radi izgledali bolje? Aktivirajte 32 točk na 
glavi in spremenite svoje življenje na bolje! 
 
Več o delavnici si lahko preberete na 
http://www.energija24.si/predstavitev-access-bars/), kjer je predstavljena 
tudi cena in obseg delavnice. 
 
Obvezne prijave. Prijave zbiramo na romana@energija24.si ali na  
GSM 051 413 148 ali e-pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
 

20. 4. 2015 ob 16 h 

 

 

Delavnica izdelave nakita iz fimo mase 
 

Delavnica je namenjena vsem, ki ste željni ustvarjanja.  

Predhodno znanje ni potrebno zato vabljeni vsi, ki bi se radi naučili ustvarjati z fimo 

maso. 

Naredili si bomo preprosto a čudovito ogrlico z  obeskom in prstanom.  

Po želji boste lahko naredili tudi uhančke in broško. 

Na delavnici dobite ves potreben material in kovinske osnove,  

končne izdelke delavnice pa boste odnesli s seboj domov. 

Prisrčno vabljeni!  

 
Delavnico vodi Romana Močnik. 

Prispevek udeleženca za material je 15 EUR. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

21. 4. 2015 ob 17 h 
 
 
 

 
 
Vir slike: http://www.presno.si/sladice/rozicevo-
pecivo  

Se radi sladkate in bi se radi sladkali zdravo? 

Pridružite se nam na delavnici izdelave presnih slaščic iz oreščkov, suhega 

sadja, kosmičev in semen.  

Delavnico vodi Martina Jazbar Čefarin, ki se ljubiteljsko ukvarja z izdelavo 

presnih sladic. 
 

Pričakovan prispevek udeleženca za delavnico je 12 EUR. 
 

S seboj prinesite manjšo posodo v kateri boste sladice lahko odnesli v 

pokušino tudi vašim domačim. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
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21. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – nadaljevalni  
(zaključena skupina) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal ob torkih v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Zbiramo informativne prijave za tečaj, ki se bo pričel v septembru 2015. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  

21. 4. 2015 ob 15: 30h 
 

 

Postani in ostani fit (vadba za starejše in osebe s fizičnimi oviranostmi) 
Vadbo vodi Sara Vidmar, študentka aplikativne kineziologije. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
Posebej vabljeni tudi starejši, ki živijo doma! 

21. 4. 2015 ob 19 h Joga – nova skupina, vadbo vodi Vanja Žigon 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila 
Cena mesečne vadbe 1x tedensko = 15 EUR. Vadba poteka ob torkih. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  

21. 4. 2015 
 

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. Sprejemamo nove prijave! 

22. 4. 2015 ob 10 h 
 
 

 

Vrtec Idrija v Medgeneracijskem centru predstavi delovanje čistilne 
naprave - skupina Žabice pod vodstvom vzgojiteljice Petre Mramor  
in 
predstavitev plesne točke Huda mravljica - skupina Medvedki pod 
vodstvom vzgojiteljice Mirice Meved. 
 
Prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

22. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – začetni  
(zaključena skupina) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal ob sredah v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Zbiramo informativne prijave za tečaj, ki se bo pričel v septembru 2015. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  
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23. 4. 2015 ob 16 h 

 

 

Državna koordinacija 

razvoja paliativne 

oskrbe v Sloveniji 

Ali lahko govorimo o paliativnem pristopu kot doktrini? 

 

Paliativni pristop predstavlja celostno obravnavo bolnika tako telesnega, 

duševnega, duhovnega, socialnega. Ali smo že tako daleč, da lahko rečemo, 

da je tovrsten pristop v Sloveniji doktrina? 

 

Predava državna koordinatorica paliativne oskrbe v Sloveniji  

mag. Mateja Lopuh. dr. med, spec. anesteziologije. 

 

Koordinatorica dogodka Ernesta Eržen, dr. med, spec. anesteziologije. 

 

 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 

klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

23. 4. 2015 ob 16:30 h 
 

 
 

Mali koncert pevskega zborčka Škratki Vrtca Idrija 
 
Zborček vodita vzgojiteljici Daša Rupnik in Romana Ostrožnik. 
 
Prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si 

23. 4. 2015 ob 19 h 
 
 
 
 

 
 
 

Državna koordinacija 
razvoja paliativne 
oskrbe v Sloveniji 

Paliativni pristop spreminja vrednote družbe 
 
Med ljudmi je še vedno pogosto prisotno prepričanje, da paliativni pristop 
predstavlja pristop, ki se ga predlaga takrat, ko druge veje medicine 
obupajo nad človekom. 
 
Da temu ni tako in da je paliativen pristop, pristop, ki pri kronični, 
neozdravljivi bolezni lahko bistveno doprinese k kakovosti življenja tako 
bolnika, kakor svojcev, nam bo razložila 
 
državna koordinatorica paliativne oskrbe v Sloveniji  
mag. Mateja Lopuh. dr. med, spec. anesteziologije. 
 

Koordinatorica dogodka Ernesta Eržen, dr. med, spec. anesteziologije. 

 
Dogodek poteka v Društvu upokojencev Cerkno, Močnikova ulica 8, 5282 
Cerkno. 
 

Vabljeni vsi, ki vas tematika zanima, kajti paliativni pristop je nekaj s čimer 
se bomo v različnih obdobjih življenja in v različnih vlogah skoraj gotovo vsi 
srečali. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  

23. 4. 2015 ob 19 h Joga smeha 
 
Delavnico vodi Anita Križnič 

Delavnica bo potekala 1x tedensko ob četrtkih ob 19 h – prispevek za 

udeležbo je 5 EUR /udeleženca za enkraten obisk. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
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24. 4. 2015 ob 16 h 
 
 
 

 
 
 

 

Fotografsko popotovanje z Vojkom Rejcem po egejskih otokih Lezbosu in 
Kosu. 

 

Čaka vas preplet kulturno-zgodovinskih 

znamenitosti, mineraloških posebnosti, 

bogastvo sredozemskega rastja in grške 

kulinarike.  

Število mest je omejeno, prijave zbiramo 
na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

 

 

24. 4. 2015 
 

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. Sprejemamo nove prijave! 

25. 4. 2015 ob 10 h 
 
 
 
 
 

 
 

Delavnici  
MTVSS™ – Molecular Terminal Valence Sloughing System 
MTVSS je eden od najstarejših in najbolj dinamičnih Accessovih telesnih procesov. 

Pogostokrat je «orodje izbire« za odstranjevanje skoraj vseh telesnih tegob. 

Če enkrat tedensko prejmete MTVSS, boste z 20-30 tretmaji popolnoma 

spremenili telesno strukturo in telo se bo vrnilo v prvotno obliko, kot je bilo 

ustvarjeno. 

in 

Biomimetrična Mimikrija – Imeti SEBE… kot še nikoli do sedaj! 
Telesni proces Biomimetrična mimikrija (BMM) daje neverjetne dinamične 

rezultate, saj dobesedno odstrani vsa mesta in energetske poti, kjer posnemate 

vse okoli sebe (starše, partnerje, prijatelje, družino, otroke….itd!) in da lahko 

pričnete BITI VI, kot še nikoli do sedaj. 

Delavnici vodi Romana Črček, Access Facilitator Telesnih Procesov 

Več o delavnicah si lahko preberete na 
http://www.energija24.si/delavnica-mtvss-molecular-terminal-valence-
sloughing-system/, in na http://www.energija24.si/biomimetricna-
mimikrija/, kjer so predstavljene tudi cene in obseg delavnic. 
 
Obvezne prijave. Prijave zbiramo na romana@energija24.si ali na  
GSM 051 413 148 ali e-pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

28. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – nadaljevalni  
(zaključena skupina) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal ob torkih v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v 
prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Zbiramo informativne prijave za tečaj, ki se bo pričel v septembru 2015. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  
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28. 4. 2015 ob 18 h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aktivacija kod za obilje in zvočna kopel s kristalnimi skledami  
Kakšni so vaši pogledi na denar in obilje?  

Ali v vas vzbujajo nemir in stres ali dobre občutke?  

 

Od tega, kakšni so vaši občutki glede denarja in obilja, je pomembno ali bo le-to 

prišlo v vaše življenje ali ne. Kaj, če negativnih občutkov v zvezi z denarjem ne bi 

bilo več v vašem življenju? Ste pripravljeni sprejeti obilje v vaše življenje? 

 

Na tokratni delavnici bomo med drugim odpravljali podzavestne vzorce glede 

denarja in aktivirali denarni gen. Čistili bomo prepričanja iz preteklih življenj, 

sedanjega življenja, genetska prepričanja in prepričanja kolektivne zavesti. Vsak 

udeleženec prejme tudi kode za obilje ter povezavo s 5. dimenzijo brezpogojne 

ljubezni in obilja. 
 

Delavnico vodita Romana Črček, izvajalka Svetih Aktivacij in Nataša 

Benedejčič, izvajalka zvočne kopeli. 
 

Več o delavnici si lahko preberete na http://www.svete-
aktivacije.com/dogodki.html, kjer je predstavljena tudi cena delavnice. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na romana@energija24.si ali na  
GSM 051 413 148 ali e-pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

28. 4. 2015 ob 15: 30h 
 

 

Postani in ostani fit (vadba za starejše in osebe s fizičnimi oviranostmi) 
Vadbo vodi Sara Vidmar, študentka aplikativne kineziologije. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
Posebej vabljeni tudi starejši, ki živijo doma! 

28. 4. 2015  
 

 

MOJ GIB fitnes klub Idrija v Medgeneracijskem centru: Vadba Pilates. 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa, vadba bo potekala ob torkih ob 
17:30 h in petkih ob 17:15 h. Cena mesečne vadnine je 35 EUR (za dva obiska 
tedensko), cena za 4 obiske na mesec je 20 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

28. 4. 2015 ob 19 h Joga – nova skupina, vadbo vodi Vanja Žigon 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila 
Cena mesečne vadbe 1x tedensko = 15 EUR. Vadba poteka ob torkih. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  

29. 4. 2015 ob 17 h Tečaj italijanščine – začetni  
(zaključena skupina) 
Tečaj vodi Sandra Poljanec 
Tečaj bo potekal v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija, v prostoru 
imenovanem Štiblc. 
 
Zbiramo informativne prijave za tečaj, ki se bo pričel v septembru 2015. 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 
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29. 4. 2015 ob 19 h 
 

 

Bruno Gröninga 
 
Krog prijateljev Bruna Gröninga vabi na informativno  predavanje o 
pomočeh in izcelitvah po duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga, ki 
prinaša znanje, kako sprejemati naravno zdravilno moč, katero je znani 
švicarski zdravnik Paracelsus imenoval Vis Vitalis, Bruno pa jo je 
poimenoval Heilstrom.  
O delovanju te moči se lahko prepričate na licu mesta.  
Vstop je prost. 
Informacije: www.bruno-groening.org  ali  051-427 845 (Kristjan) 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si.  

30. 4. 2015 ob 19 h Joga smeha 
 
Delavnico vodi Anita Križnič 

Delavnica bo potekala 1x tedensko ob četrtkih ob 19 h – prispevek za 

udeležbo je 5 EUR /udeleženca za enkraten obisk. 
 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 051 413 148 ali e-pošto: 
klavdija.kobal.straus@duidrija.si. 

Po dogovoru vse 
delovne dni 

Center za socialno delo Idrija v sodelovanju s prostovoljci v 
Medgeneracijskem centru 
Socialno pedagoška pomoč za otroke in mladostnike s težavami 

 

 

Vabljeni vsi, ki so vam teme, ki smo jih pripravili blizu, ne glede na starost, 

sposobnosti in znanje.  
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Dogodki so namenjeni vsem občanom občin Idrija in Cerkno. 
 

Pomembna obvestila:  

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

o GSM 051 413 148 ali 

o e-pošto: klavdija.kobal.straus@duidrija.si  

 Aktivnosti pri katerih ni navedene cene ali povezave do cen za vadbo/delavnico, 

potekajo za vse udeležence brezplačno. 

 Kjer ni navedeno drugače, aktivnosti potekajo v prostoru 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:klavdija.kobal.straus@duidrija.si

