
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 januarju 2016 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 

Januar 2016 

4. 1. 2016 ob 16 h 

 

 

Potopisno predavanje Kreta 

 

V mrzlih januarskih dneh nas bo 

Vojko Rejc s sliko in besedo popeljal 

po otoku prvih evropskih kultur, 

skrivnostnih sotesk in osupljivih obal. 

 

Pridružite se nam! 

Predavanje bo potekalo v prostoru 

Medgeneracijskega centra v Domu 

upokojencev Idrija. 

 

 

 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 

Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

4. 1. 2016 ob 18 - 19 h 

 

 

 

FIT EKSPLOZIV s Stello 

Želiš transformirati svoje telo? 

Potem je vadba FIT EKSPLOZIV prava zate! :) 

Kaj je FIT EKSPLOZIV? To je 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. 

Namenjena je krepitvi štirih ključnih delov telesa – trebuha, zadnjice, 

nog in rok.  

Sestavljena je iz štirih stopenj treninga – ogrevanja, cardio aerobike, 

intervalnega treninga ter raztega. Zaradi pestrega izbora vaj, ki temeljijo 

na elementih aerobike, intervalno - metaboličnega treninga ter 

kickboxinga vam FIT EKSPLOZIV v nekaj mesecih omogoči izboljšano 

kondicijsko sposobnost in moč vašega telesa.  

Vadba FIT EKSPLOZIV traja 55 minut, primerna pa je tudi za začetnike v 

športu, saj je zasnovana tako, da vsak vadeči dela po svojih zmožnostih, 

vendar pod inštruktorjevo spodbudo in usmeritvijo v pravilno izvedbo 

treninga.  

 
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. 
 
Vadba po potekala ob ponedeljkih in sredah od 18 do 19 ure. 
 
Sprejemamo nove prijave! 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 040 597 390 ali e -
pošto: stella.aerobika@gmail.com 
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4. 1. 2016 ob 20 h 

 

 

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 – 21 ure v prostoru Medgeneracijskega 
centra in 

- ob petkih od 17 – 18 ure v prostoru Fizioterapije v Domu 
upokojencev Idrija.  

 
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. 
 
Sprejemamo nove prijave! 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 031 246 481ali e -
pošto: alcangie@gmail.com 

5. 1. 2016 ob 19 h Joga, 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 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

6. 1. 2016 ob 18 h  Ob 1. obletnici prvega javnega nastopanja pred publiko in polletni 
samostojni poti, se nam bo Zumra Doralid predstavila s svojo zgodbo 
nekoliko drugače. 
 
 
Prostovoljni prispevki. 
 
Predavanje bo potekalo v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
 
Prijave zbiramo na e-pošto: ustvari.svojo.pot@gmail.com ali GSM 041 

429 437. 

Več o Zumri in njenem delu pa si lahko pogledate na: 
http://www.zumracoralic.com/ 
 
fb: Kjer je volja, je tudi pot 
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7. 1. 2016 ob 17 h Tečaj francoščine  
 
ZAKLJUČENA SKUPINA 
 
Tečaj poteka v Domu upokojencev Idrija, v prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar.  

8. 1. 2016 ob 16 h 
 

 

Delavnica decoupage na steklo 
 
Danes bomo s servietno tehniko krasili steklene predmete.  
Unikatni izdelki izpod vaših rok, lahko predstavljajo tudi čudovito darilo 
v prihajajočih prazničnih dneh. 
 
Delavnico vodi Romana Močnik 
 
Prispevek udeleženca na za delavnico je 10 EUR. 

 
Delavnica bo potekala v Domu upokojencev Idrija, v prostoru 
imenovanem Štiblc 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

9. 1. 2016 ura po dogovoru 

 

Refleksno conska masaža stopal (obraza) za starejše 
 
Refleksno consko masažo stopal izvaja Špela Šemrl, refleksoterapevtka, 
kot prostovoljka v Medgeneracijskem centru, zato je za starejše občane 
masaža brezplačna. 
 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

11. 1. 2016 ob 16 h  

 

 

Konoplja v domači lekarni 

 

Danes bo z nami Božidar Radišič, ki nam bo 

predstavil, kako je s samooskrbo s konopljo, kako se 

konopljo goji, kako je z zdravljenjem s konopljo v 

Sloveniji, kakšna je pravilna priprava konoplje in kako 

se jo uporablja ter kaj kažejo statistike zdravljenja s 

konopljo v Sloveniji. 

 

Predavanje bo potekalo 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 
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11. 1. 2016 ob 17 h  

 

 

 

Krožek kvačkanja – 1. srečanje 
 
Začenjamo z novim krožkom kvačkanja! 
Tokrat se bomo učili narediti komplet valjastega šala, kape in rokavic. 
 
Krožek vodi Anita Česnik Mažgon (krožek bo potekal v obliki šestih 
srečanj po 1, 5 ure, dne 11., 18. in 25. januarja ter 1., 8. in 15. februarja 
2016).  
 
S seboj prinesite stare ostanke volne in kvačko primerne debeline. 
Prispevek za krožek na udeleženca je 20 EUR (pri udeležbi najmanj 6 
udeležencev).  
Predznanje ni potrebno! 
 
Krožek bo potekal v prostoru imenovanem Štiblc, 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. 1. 2016 ob 16:30 h 

 

 

 
 

Depresija v starostnem obdobju 

 

Depresija je v starosti pogostejša, kakor med mlajšo populacijo. Kako jo 

prepoznamo, kaj so vzori zanjo, kako pomagati sebi ali svojemu 

bližnjemu, nam bo predstavil mag. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih. 

 

Predavanje organizira Rdeči križ Območno združenje Idrija. 

 
Predavanje bo potekalo v skupnem prostoru v pritličju Doma 

upokojencev Idrija. 

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

12. 1. 2016 ob 19 h Joga, 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 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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13. 1. 2016 ob 16 h 

 

 

 

Tečaj prve pomoči 
 
Ste že bili kdaj v situaciji, ko ste bili v stiski kako pristopiti in pomagati. Koliko 
časa je od takrat, ko ste zadnjič opravili tečaj prve pomoči? 
Ste prepričani, da ne bo kdaj ukrepov prve pomoči potrebovala vam ljuba 
oseba, vi pa ji ne boste znali ali upali pomagati? 
Strahu in neznanja se lahko znebimo le s stalnim učenjem. 
 
Tokrat se nam pridružite na tečaju temeljnih postopkov oživljanja, uporabe 
defibrilatorja in ukrepanja ob krvavitvah. 
 
Delavnice vodijo Društva študentov medicine Slovenije, projekt Za življenje. 
Delavnice omogoča Dom upokojencev Idrija, d.o.o. 
 
Delavnica bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 
 

K udeležbi na delavnici vabljeni tudi zainteresirani v lokalni skupnosti! 
 
 

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

14. 1. 2016 ob 17 h 

 

 

Vabljeni vsi, ki si želite podariti čas zase in se prepustiti zdravilnim energijam 
angelske meditacije in gayatri mantre 
 
Mantra je energija v obliki zvoka. Moč vsake mantre je v njeni vibraciji in vsaka 
ima svoj namen. Gayatri mantra je najstarejša mantra, ki se je rodila na samem 
začetku stvarjenja vesolja. Njen namen je razsvetljenje, njena moč pa čarobna. 
 
Ker bodo zraven še angelske energije bo meditacija še bolj posebna. Na koncu 
boste imeli tudi priložnost angelskega ridinga s kartami, da izveste kaj vam 
želijo sporočiti vaši vodniki. 
 
Delavnico vodi angelska terapevtka Nina Majcen. 
 
Delavnica bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 
 
Prispevek udeleženca za delavnico je 15 EUR. 
 

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

14. 1. 2016 ob 17 h 

 

Tečaj francoščine  
 
ZAKLJUČENA SKUPINA 
 
Tečaj poteka v Domu upokojencev Idrija, v prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar.  
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14. 1. 2016 ob 19 h 

 

 

Vodena meditacija  
 
Vodena meditacija je oblika sproščanja, ki vas popelje v sebe, do sebe, 
do svoje duše, vaših vodnikov, angelov, boga...  
Je most v nevidni svet, ki nas obdaja, je potovanje v čudežne dežele, ki 
vam daje navdiha, jasnosti, zavedanja, zdravljenja....veliko miru in 
predvsem veliko smeha ob druženju z nami.  
 
Namen globokega sproščanja je doseči notranji mir, radost in zavedanje 
sebe. 
Meditacije vodi Barbara Pust, intuitivna svetovalka 
Prispevek za eno meditacijo je 15 EUR.  
 
Meditacija bo potekala v prostoru imenovanem Štiblc v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

15. 1. 2016 ob 16 h 

 

 

 

Holesterol in trigliceridi v krvi 
 
Predavava: Danica Ostanek, dipl.m.s. 
 

Predavanje je omogočilo Društvo diabetikov Idrija in podjetje Zaloker & 

Zaloker 

 

Vabljeni, da se nam pridružite! 

 

Predavanja bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu 
upokojencev Idrija. 
 

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

16. 1. 2016 ob 18 h 

 

 

Bioterapevtka 

Zdraviteljica človeške 

narave 

 

 

 

Predavanje za samopomoč pri spoznavanju in zdravljenju samega sebe 
 
Kaj lahko naredimo zase v letu 2016? 
 
Delo na sebi in samospoznavanje je največ kar lahko človek doseže! 
 

- Predstavitev 18 letnega raziskovanja, prepoznavanje in 
delovanje človeške narave, 

- kako premagamo težave, stres, bolečine, 
- kako vzpostavimo ravnovesje v sebi ter okrepimo zdravje. 

 
Vsi imamo enako možnost in vsak lahko zmore! 
 
Vstopnica je 10 EUR, ki se jo lahko v kasnejšem terminu koristi za 30 
min individualni posvet. 
 
Predavanja bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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18. 1. 2016 ob 17 h 

 

 

Sheng Zhen Gong  
 
Želite umiriti um in telo? 
Pridružite se nam na vadbi, ki jo vodi Bogdan Bajc certificirani učitelj 
Sheng Zhen Gong-a.  
 
Popeljal nas bo skozi enostavne tehnike, s katerimi se lahko učinkovito 

sprostimo in notranje umirimo. 

 

Delavnica bo potekla v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
 

Vabljeni, da se nam pridružite! 

 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 

Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

18. 1. 2016 ob 17 h 

 

Krožek kvačkanja – 2. srečanje 
 
Začenjamo z novim krožkom kvačkanja! 
 
Skupini se še lahko pridružite. 
 
Krožek vodi Anita Česnik Mažgon (krožek bo potekal v obliki šestih 
srečanj po 1, 5 ure, dne 11., 18. in 25. januarja ter 1., 8. in 15. februarja 
2016).  
 
S seboj prinesite stare ostanke volne in kvačko primerne debeline. 
Prispevek za krožek na udeleženca je 20 EUR (pri udeležbi najmanj 6 
udeležencev).  
 
Predznanje ni potrebno! 
 
Krožek bo potekal v prostoru imenovanem Štiblc, v Domu upokojencev 
Idrija. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 

Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
19. 1. 2016 ob 19 h Joga, 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 
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20. 1. 2016 ob 16 h 

 
Vir slike: 

http://www.mandalas.com/#7459prettyPhoto[gallery]/2/  

Ustvarjanje mandal 
 
Mandala predstavlja simbol pri koncentraciji, meditaciji, zaščiti in 
zdravljenju.  
 
Danes bomo mandalo ustvarjali z Romano Močnik.  
 
Prispevek udeleženca za delavnico je 10 EUR. 

 
Delavnica bo potekala v prostoru imenovanem Štiblc v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

21. 1. 2016 ob 17 h 

 

Tečaj francoščine  
 
ZAKLJUČENA SKUPINA 
 
Tečaj poteka v Domu upokojencev Idrija, v prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar.  

21. 1. 2016 ob 17 h 

 

 

Delavnica za nego kože 
 
Seznanili se bomo s tem kako pomembno je pravilno skrbeti za svojo 
kožo in kakšne so lahko posledice kože pri uporabi napačnih proizvodov.  
Skupaj se bomo naučili kako pravilno skrbeti za svojo kožo na obrazu, 
vratu in dekolteju, kako se izvaja pravilna nega kože doma in kako 
pravilno izbrati proizvode, ki ustrezajo vašemu tipu kože.  
 
Vabljeni vsi, ki vam je mar kako bo vaša koža izgledala "jutri". 
 
Prispevek udeleženca za delavnico je 10 EUR. 
 

Delavnica bo potekla 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 
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21. 1. 2016 ob 18 h 

 

 

Predavanje na temo manualne medicine 
 
Metoda mehke manualne terapije pomaga odpraviti težave gibalnega 

sistema najbolj individualno in prilagojeno, ker deluje predvsem preko 

sproščanje mišic. Terapija je usmerjena na mehko tkivo - mišice, vezivno 

tkivo in s tem omogoča uporabo mehkih tehnik pri zdravljenju težav s 

hrbtenico in sklepi. Sproščeno in pravilno delujoče mišice omogočajo 

pravilno gibanje hrbtenice in sklepov. Posledično se zmanjšajo bolečine, 

poveča se gibljivost in kvaliteta življenja 

Kaj je mehka manualna terapija in pri katerih težavah je 

priporočljiva....vse to in še več boste izvedeli na predavanju, ki ga bo 

vodil Rostislav Gubič, dr. med. 

Predavanje omogoča Lepotni salon Mistika in je za udeležence 
brezplačno. 
 
Predavanje bo potekalo 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 

22. 1. 2016 ob 18 h 

 

 

Stres in kronična utrujenost – zakisanost ter kako lahko ukrepamo 
 
Srečanje bo vodila Hermina Hvala. 
 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

25. 1. 2016 ob 17 h 

 

Krožek kvačkanja – 3. srečanje 
 
Zaključena skupina. 
 
Krožek vodi Anita Česnik Mažgon (krožek bo potekal v obliki šestih 
srečanj po 1, 5 ure, dne 11., 18. in 25. januarja ter 1., 8. in 15. februarja 
2016).  

 
25. 1. 2016 ob 17 h 

 

 

 

 

 

Značilnosti in pomoč osebam z demenco v različnih fazah bolezni 
 

Barbara Pajk, dipl.m.s., mag. zdr. nege, nam bo predstavila različne 

faze demence in kako v različnih obdobjih najlažje pomagamo osebi z 

demenco. 
 

Predavanje omogoča Dom upokojencev Idrija, d.o.o. in je za 

udeležence brezplačno.  
 

Predavanje bo poteklo 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 
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26. 1. 2016 ob 19 h Joga, 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 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

28. 1. 2016 ob 17 h 

 

Tečaj francoščine  
 
ZAKLJUČENA SKUPINA 
 
Tečaj poteka v Domu upokojencev Idrija, v prostoru imenovanem Štiblc. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar.  

28. 1. 2016  

ura po dogovoru

IDRIJA 

Brezplačno pravno svetovanje za starejše v Medgeneracijskem centru 
(dedovanje, pogodbe o prenosu lastništva in podobno). 
 
Svetovanje izvajata Nataša Luša in Julijana Mlakar. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

29. 1. 2016 ob 17 h 

 

 

Naturopatski priročnik za samopomoč 
 
Danes bo z nami Erika Brajnik, naturopatinja, ki nam bo skozi svojo 
zadnjo knjigo predstavila, kako pomagati sebi.  
Popeljala nas bo skozi seznam določenih bolezni, pri katerih si lahko 
pomagamo sami, jedilnike in opise morfoloških konstitucij ljudi, 
Bachove cvetne esence po morfoloških tipih, probiotičnih sevih po 
organih, …. 
 
Pridobite vpogled v znanost, ki vam lahko pomaga k večji kakovosti 
življenja. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

30. 1. 2016 ob 14:30 h 

 

 

 
Vir slike:  

http://www.alessi.si/_slika.php?id= 

459&t=odstavki&s=polsteni_copati 

 

Filcani copati 
 
V decembru nam zaradi spleta okoliščin ni uspelo sfilcati copat.  
 
Jih bomo pa v januarju in nas bodo greli še kar nekaj hladnih mesecev. 
Pridružite se nam na delavnici in se naučite postopka polstenja volne in 
oblikovanja udobnih copat, ki od katerih se boste le težko ločili. 
 
Pridružite se nam na delavnici, ki jo bo vodila ustvarjalka Sanja Rejc. 
 
Cena delavnice 20 EUR. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 

Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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Za februar 2016 napovedujemo fotografsko razstavo 

Črka, beseda … knjiga 

učencev Osnovne šole Idrija, pod mentorstvom učitelja Matjaža 

Kerčka. 

 

Razstava bo na ogled od 4. februarja 2016 dalje v prostorih Doma upokojencev 

Idrija, d.o.o. 

 

 

 

Vabljeni k ogledu! 

  



 

V prostoru Medgeneracijskega centra od oktobra 2015 dalje potekajo vadbe 
MOJGIB FITNES KLUB IDRIJA 
 
 

 
 
 
 

 
Cenik vadb 

 
 

Več na: http://www.mojgib.si/aerobika/cenik/cenik_aerobika_idrija/  

 

  

http://www.mojgib.si/aerobika/cenik/cenik_aerobika_idrija/


 

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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