
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 marcu 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 

MAREC 2017 

1.3.2017 ura po dogovoru SREČNI OTROCI-SREČNI STARŠI.                                                                    

Da učenje ne postane mučenje. 

 
Brezplačna učno-pedagoška pomoč otrokom. 
Uspeh zagotovljen.  
 
Pedagoško pomoč nudi Amir Doralid vsak ponedeljek v 
mesecu. 
 
Kontakt: 041 429 439 

1.3.2017 ob 16.30 - 17.30h URICA 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! 

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

1.3.2017 ob 17.30 - 18.30h AEROBIKA MOŽGANOV 
Kaj imata skupnega žirafa in št. 11? 

V kakšni povezavi sta morski konjiček in spomin? 
 

Na takšna vprašanja in skozi različne miselne igre bomo na delavnicah 
na zabaven način krepili kognitivne funkcije in urili naš spomin.         

Sklop petih delavnic bo potekal ob četrtkih od 17-18 ure. 
Cena na udeleženca je od 5 -7€ (odvisno od števila prijav). 

 
Delavnice bo vodila Petra Čelik, dipl.del.ter. 

 
Delavnice bodo potekale v prostoru 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 
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1.3.2017 ob 18 - 19.30h 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 potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 

 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

 
Brezplačna vadba 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 

1.3.2017 ob 19 – 20h 

 

 

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 za tri obiske mesečno 44 EUR, za dva obiska 
tedensko 35 EUR in 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, torkih in sredah od 19 do 20 ure v 
prostoru Medgeneracijskega centra.  
 
Prostih je še nekaj mest za torkov termin. Zbiramo prijave! 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na  GSM 040 597 390 ali e-
pošto: stella.aerobika@gmail.com 
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1.3.2017 ob 20 – 21h 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 – 21ure v prostoru Medgeneracijskega 

centra Doma upokojencev Idrija 
- ob sredah od 20 – 21 ure v prostoru Medgeneracijskega centra  

 

Cena mesečne vadnine je za tri obiske mesečno 
44 EUR, za dva obiska tedensko 35 EUR in cena za 
4 obiske na mesec je 20 EUR. 
 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 
Za člane Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 
Društvo članu subvencionira mesečno karto v višini 5 EUR. Članstvo se izkazuje 
s člansko izkaznico – na članstvo opozorite vaditeljico.  

 
Sprejemamo nove prijave! 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 031 246 481 ali          
e-pošto: alcangie@gmail.com 
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3.3.2017 ob 10 -11h 

 

 

 

 

 

 

VADBA ZA DOJENČKE BEBIONIKA 
 

V Medgeneracijskem centru je zaživela vadba namenjeno vsem 
mamicam ali očkom z dojenčki, kjer se boste spoznali z osnovami 
rokovanja, dvig in odlaganje dojenčka, obračanje na trebušček in 

hrbet, ogrevalne vaje. 
 Vadba poteka 60 min, zajema 4 obiske po 55 EUR. 

 
 

Anastasia Preložnik je z vodenjem začela po rojstvu hčerke leta 2006. 
Vadbo za dojenčke je v teh letih obiskalo že veliko število mamic, ki so 
po vadbi opazile ogromen napredek v motoriki in splošnem razvoju 
otroka. Anastasia se je za to vrste vadbe izobraževala v Moskvi, že vrsto 
let pa kot učitelj kundalini joge vodi tudi jogo za nosečnice, poporodno 
jogo in je prvi v Sloveniji certificiran inštruktor Baby Yoge. 
 
Razen vadbe za dojenčke ponuja tudi svetovanja in predavanja na 
temo zgodnjega razvoja otroka. 

 

Vadba za dojenčke BEBIONIKA 

 

Otrok ima že od rojstva naprej potrebo po gibanju, ki mu ga moramo 
starši omogočiti, ravno tako, kot tudi potrebo po hrani, higieni ali 
komunikaciji. 
 
 Vaje, ki jih izvajamo na vadbi, dajo otrokom, ob raznovrstnih gibalnih 
izkušnjah, tudi več drugih pozitivnih učinkov: 
-          Poglabljajo dihanje in izboljšajo prekrvavitev vseh tkiv telesa 
-          Izboljšajo prebavo 
-          Uravnotežijo mišični tonus 
-          Spodbujajo gibalni razvoj otroka. 
-          Vzbudijo ogromno dražljajev živčnemu sistemu, s čimer močno  
            spodbujajo razvoj otroka 
-          Izboljšajo komunikacijo med starši in otroci, saj komunikacija pri 
            tej starosti poteka preko dotika.  
  
Na vadbo vabljeni z dojenčki od 1. meseca naprej ( NEKOBACAČKI ), v 
kolikor bo dovolj tudi KOBACAČKOV ( od nekje 8.meseca naprej) pa 

bomo uvedli tudi drugo skupino ob udeležbi vsaj 4 mamic. 
 

Vadba bo potekala v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneacijski.center@duidrija.si 

4.3.2017 ob 8.30 - 9.30h JUTRANJI PILATES  - vodi Ana Bogataj. 

Sprejemamo nove prijave. 

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 031 246 481 ali            
e -pošto: alcangie@gmail.com 
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6.3.2017 ob 17 – 19h 

 

ANGELSKA MEDITACIJA 
 

Pozdravljene angelske dušice, 

tokrat se bomo malo pred našim dnevom žena, 6.3.2017, povezale z 
energijo boginj. Ko lepo skrbimo zase, gre vse v našem življenju po pravi 
poti. Zato je prav, da si za dan žena podarimo družbo najmogočnejših 
boginj in se prepustimo njihovemu zdravljenju. Poudarek bo torej na 
ženski energiji, na naši notranji lepoti, moči in svetlobi. Prepustile se 
bomo vibraciji sprejemanja in začutile kaj je tisto, kar moramo sprejeti, 
da gremo lahko srečne in zadovoljne naprej. Z nami bo seveda tudi 
angelska terapevtka Nina Sterle. Ne pozabite na ležalko, dekico in kaj 
mehkega za pod glavo. Veselimo se druženja z vami. 
 
Meditacija bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija.  
 
Prispevek na udeleženca meditacije znaša 15 EUR. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

6.3.2017 ob 17.30 –18.30h 

 

Predavanje DRUŠTVA ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 
 

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna in neprofitna 
organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnovarstvenih 
storitev. Že vrsto let je društvo pomemben akter pri preprečevanju 
nasilja v širši družbi s širjenjem principov nenasilne komunikacije. 
Strokovne delavke in delavci društva preko različnih programov 
osveščamo strokovno in laično javnost, kako prepoznavati in ustavljati 
nasilje v medosebnih odnosih. 
Pri svojem delu izhajamo iz prepričanja, da nima prav nihče pravice 
uporabiti nasilja proti drugi osebi ter da smo ljudje sami odgovorni za 
svoje vedenje. 
Njihovo delovanje je usmerjeno k trem osnovnim ciljem: 

- zmanjševati družbeno toleranco do nasilja 
- pomagati žrtvam nasilja 
- motivirati povzročitelje nasilja, da spremenijo svoja 

prepričanja in nasilno vedenje. 
 
Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo 
bo predstavila delo in programe društva, iz katerega prihaja. 
Spregovorila bo o njihovem delu z žrtvami in povzročitelji nasilja, zlasti 
nasilja v družini in vrstniškega nasilja. S konkretnimi primeri bo 
predstavila načine, ki so žrtvam nasilja v pomoč in načine, ki lahko 
motivirajo povzročitelje in povzročiteljice nasilja, da sprejmejo 
odgovornost za svoje vedenje in prenehajo z uporabo nasilja. Razložila 
bo, kaj pomeni ničelna toleranca do nasilja in kaj lahko naredi vsakdo 
izmed nas za ustavljanje in preprečevanje nasilja.  

 
Vljudno vabljeni na brezplačno predavanje. 

 
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 
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6.3.2017 ob 19 – 21h OGLED FILMA METTEJINI GLASOVI ter POGOVOR O SLIŠANJU GLASOV 
 

Glasove, ki jih nekdo sliši, drugi pa jih ne, v naši kulturi praviloma 
jemljemo kot znak duševne bolezni. Gibanje Hearing voices (Slišanje 
glasov) pa to razume kot pogosto človeško izkušnjo, ki je lahko znak 

spopadanja s stresnimi življenjskimi situacijami. 
 
Ogledali si bomo danski film Mettejini glasovi, ki govori o 43-letni 
medicinski sestri Mette, ki je bila 15 let psihiatrična bolnica. Film jo 
spremlja skozi štiri leta iskanj, v katerih je zapuščala psihiatrijo in 
dosegala svoje največje cilje. Film je slovensko podnaslovljen. Dobil je 
nagrado za najboljši tuj film na festivalu Mad in America 2014.  
 
Pogovoru o filmu sledijo informacije o mednarodni mreži Hearing 
voices ter o razvoju tega gibanja v Sloveniji, vključno z izkušnjami iz 
prvih podpornih skupin za ljudi, ki slišijo glasove, njihove prijatelje in 
podpornike. Program informativno svetovalnega dela na področju 
slišanja glasov v letu 2016 podpira tudi  slovensko Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

 
Projekcija filma in kasneje diskusija bo potekala v prostoru 
Medgeneracijskega centra v Domu upokojencev Idrija. 
 
Dogodek je brezplačen. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

7.3.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

7.3.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

 
Skupina je polna. 

8.3.2017 ob 16.30 - 17.30h URICA 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! 

 
 

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
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8.3.2017 ob 17 – 18h AEROBIKA MOŽGANOV 
Kaj imata skupnega žirafa in št. 11? 

V kakšni povezavi sta morski konjiček in spomin? 
 

Na takšna vprašanja in skozi različne miselne igre bomo na delavnicah 
na zabaven način krepili kognitivne funkcije in urili naš spomin.         

Sklop petih delavnic bo potekal ob četrtkih od 17-18 ure. 
Cena na udeleženca je od 5 -7€ (odvisno od števila prijav). 

 
Delavnice bo vodila Petra Čelik, dipl.del.ter. 

 
Delavnice bodo potekale v prostoru 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 

11.3.2017 ob 8.30 - 9.30h JUTRANJI PILATES  - vodi Ana Bogataj. 

Sprejemamo nove prijave. 

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

11.3.2017 ura 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, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

13.3.2017 ob 16.30 - 19h  

 

 

DELAVNICA KERAMIKE 
Za vse, ki bi se radi preizkusili v gnetenju in ustvarjanju iz gline ter  

izdelavi končnega keramičnega izdelka. 
 

Delavnica bo potekala v dveh delih in sicer: 
- 13.3.2017 Izdelava glinenega izdelka 
- 27.3.2017 Barvanje, glaziranje 

 
V organizaciji Univerze za 3.življenjsko obdobje. 
 
Delavnica bo potekala v Osnovni šoli Idrija v likovni učilnici. 
 
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 10 EUR. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo do 10.3. na GSM 041 430 581 
(Nina Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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13.3.2017 ob 17 – 18h 

 

POTOPISNO PREDAVANJE – AVSTRALIJA 
 

Avstralija je šesta največja država na svetu, ki se razprostira po 
istoimenskem kontinentu. Je destinacija, kjer lahko raziskujete mesta, 
se sončite na plažah, srkate odlično vino iz šestdesetih različnih vinskih 
regij, se potapljate ob otokih, obiščete opevano operno hišo v Sydneyu, 

se podate v divjo notranjost, ter osvojite kakšnega izmed snežnih 
vrhov. Zagotovo država, ki jo je zanimivo raziskovati, kaj je odkrila 

popotnica in turistična vodička Špela Kenda, pa izveste na tokratnem 
potopisnem potepanju. 

 
Predavanje bo potekalo v Medgeneracijskem prostoru v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Predavanje je brezplačno. 

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

14.3.2 017 ob 17 – 18h PSIHOTIČNA MOTNJA – KO SE NAŠA RESNIČNOST RAZLIKUJE OD 
RESNIČNOSTI OSTALIH 

 
Kaj psihoza je, kako jo prepoznati, zakaj je potrebno poiskati pomoč ter 

kdaj in zakaj se pojavi? 
Govorili bomo tudi o njenem zdravljenju. 

 
Predava Darja Menard, dr.med. 

Organizira Rdeči Križ Idrija. 
 

Predavanje je brezplačno. 
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 

14.3.2017 ob 18 - 19.30h  ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

14.3.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

 
 

Skupina je polna. 
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15.3.2017 ob 16.30-17.30h URICA 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! 

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

16.3.2017 ob 16 - 19h DELAVNICA PEKE – EMPANADAS 
Potujemo lahko tudi kulinarično in tokrat se podajamo v argentinsko 

kuhinjo.  
Empanade lahko postrežemo kot prigrizke ali pa kot glavno jed in jih 

lahko postrežemo z različnimi nadevi in okusi. Vas mika? Potem se hitro 
prijavite in si zagotovite mesto na delavnici. 

 
Organizira Univerza za 3.življenjsko obdobje. 
 
Delavnica bo potekala v Osnovni šoli Idrija v gospodinjski učilnici. 
 
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 7 EUR. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo do 13.3. na GSM 041 430 581 
(Nina Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

16.3.2017 ob 19 - 20h 

 

 

GONG ZVOČNA KOPEL 
 
ZVOČNA GONG KOPEL je meditacijsko sprostitvena tehnika, ki pomaga 
pri umirjanju uma in sproščanju stresa iz telesa. Poleg gonga se 
uporabljajo tudi drugi inštrumenti in sicer glas, tibetanska pojoča 
posoda, kristalna kvarčna skleda, šruti, didgeredoo, tingša, boben, 
ropotuljica, vetrni zvonovi . 
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: 
Karlo Vizek in Urban Brenčič 
 
Zaželeni prostovoljni prispevki. 
 
Gong zvočna kopel se bo izvajala v Medgeneracijskem prostoru 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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16.3.2017 ob 19 – 20h 

 

 

PREDAVANJE O MANUALNI MEDICINI 
 
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 

17.3.2017 ob 10 - 11h VADBA ZA DOJENČKE BEBIONIKA 
 

Vodi Anastasia Preložnik. 
 
Vadba poteka 60 min, 2 x na mesec in zajema 4 obiske po 55 EUR. 
 
Na vadbo vabljeni z dojenčki od 1. meseca naprej ( NEKOBACAČKI ), v 
kolikor bo dovolj tudi KOBACAČKOV ( od nekje 8.meseca naprej) pa 
bomo uvedli tudi drugo skupino ob udeležbi vsaj 4 mamic. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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17.3.2017 ob 17 – 18h TERAPEVTSKA HIPNOZA 
Če si želite razumeti, zakaj se vam dogaja, kar se dogaja, vabljeni na 

predavanje o terapevtski hipnozi, ki  je varno orodje za dostop v 
človekovo podzavest. Hipnoza je stanje spremenjene zavesti, v 

katerem se oseba v hipnozi ves čas zaveda vsega, kar se dogaja, ob 
tem pa sama dobi tudi dostop do podatkov iz svoje podzavesti. S 

terapevtsko hipnozo lahko dostopamo do podzavestnega spomina in v 
njem poiščemo tiste travmatične zapise, ki so osnova programov 

delovanja podzavesti. 
 

Velikokrat ti travmatični zapisi segajo v najzgodnejše otroštvo, v naše 
bivanje v maternici, lahko so celo že v naši prvi celici – ob spočetju. Ti 
zapisi travm motijo tokove energij in s tem vplivajo na nastanek 
neželenih počutij, neželenega ravnanja in neželenih telesnih stanj – 
bolezni. 
Terapevtska hipnoza je orodje, ki nam omogoča spreminjanje delovanja 
neželenih podzavestnih programov in odstranitve duševnih bremen - 
razbremenitve. S pomočjo strokovno vodene hipnoze lahko dostopamo 
tudi do nezavednega in/oz. do duhovne sfere, seveda skladno s stopnjo 
osebne duhovne razvitosti posameznika. Posamezniku, ki doseže 
duhovno sfero, pa je s pomočjo ustreznega vodstva lahko omogočen 
tudi hiter osebni duhovni napredek, seveda spet primeren vsakomur 
posebej. V globokem hipnotičnem stanju dobi naš um ob strokovnem 
vodstvu zares neverjetne sposobnosti. 
 
Z nami bo hipnoterapevt Zoran Vodopija. 
 
Predavanje je brezplačno. 
 
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 

17.3.2017 ob 18 – 19h OSEBNI TRENER SAMO ZA VAS 
Imate kakršnekoli težave z zdravjem, želite ohraniti zdravje ali nekaj 

narediti za svoje telo, ste v srednjih letih ali stari 50, 60, 70...let in vas 
zanima: 

Kako lahko s telovadbo znižamo krvni pritisk? Vsebnost sladkorja v krvi 
pri diabetikih? Kako dvigovati bremena pri vsakodnevnih opravilih in 

ohraniti hrbtenico zdravo? Kako gibljivost vpliva na kvaliteto življenja? 
Kako telovadba in tekmovalni šport vpliva na razvoj otroka? Kako 
pomembna je telovadba pri starejših ljudeh? Pet ključnih stvari za 

zdravo hujšanje...? 
Odgovore na ta ter druga vprašanja lahko izveste na brezplačni 

predstavitvi . 
 

Predstavitev bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
 
Zumra Doralid, NLP Mojster Praktik, NLP Coach in AFP Osebni Fitness 
Trener 
 
Kjer je volja, je tudi pot 
ustvari.svojo.pot@gmail.com 
http://www.zumracoralic.com/ 
Obvezne prijave zbiramo na GSM: 041 429 437 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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18.3.2017 ob 8.30 - 9.30h JUTRANJI PILATES  - vodi Ana Bogataj. 

Sprejemamo nove prijave. 

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

18.3.2017 ob 10 -12h 

 

 

SPOZNAJTE ČAROBNO MOČ ETERIČNIH OLJ 
 

Kako na naraven način poskrbeti za svoje zdravje. Kako lahko na 
preprost način lajšamo tegobe, se spopadamo s stresnimi situacijami 

vsakdanjega življenja in okrepimo imunski sistem. 
Celjenje ran, boj proti boleznim, bolečine v mišicah,sklepih, nespečnost 

- pomagajmo si na naraven način. Spoznajte kaj sploh so eterična 
olja,kako jih pridobivamo in na kakšne načine jih uporabljamo. 

 
Predava Nina Ržek. 

V organizaciji Doterre. 
 
Predavanje bo v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 
Predavanje je brezplačno. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM  040 378 414 ( Nina Ržek ) ali na GSM  
040 658 662 ( Marina Mavri ) 

20.3.2017 ob 17 – 19h 

 

ANGELSKA MEDITACIJA 
 

Pozdravljene angelske dušice, 

prihaja pomlad, prihaja čas, ko se narava začne prebujati...Vibracija 
pomladi pa vpliva tudi na nas, zato bomo tokrat, skupaj z angelsko 
terapevtko Nino Sterle, v našo družbo poklicali vilinski svet. Vile 
obožujejo naravo in z njeno pomočjo zdravijo na prav poseben način. Za 
vsako od vas bodo imele sporočilo, ki vam ga bodo prenesle na 
drugačen, malček igriv način. Ne pozabite na ležalko, dekico in kaj 
mehkega za pod glavo. Skupaj z vilami bomo v pomlad stopile 
lahkotnejše in bolj vesele. 
 
Meditacija bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija.  
 
Prispevek na udeleženca meditacije znaša 15 EUR. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

21.2.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

21.2.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 

 
Skupina je polna. 

mailto:alcangie@gmail.com
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22.3.2017 ob 16.30-17.30h 

 

 

URICA 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! 

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

22.3.2017 ob 17 – 18h  

 

Delavnica 
PRIPRAVE IN IZDELAVE MAZILA IN TINKTURE IZ ZDRAVILNIH ZELIŠČ 

 
Narava je polna zdravilnih zelišč iz katerih lahko naredimo marsikateri 

pripravek. Že sam sprehod po prostranih poljih, travnikih in poteh 
človeka fascinira. Zdravljenje z zdravilnimi zelišči pa vodi do izkušenj, ki 

človeka preoblikujejo in naredijo močnejšega. Dandanes nam je na voljo 
skoraj neomejena količina podatkov o ljudski medicini in zeliščarstvu, ki 
je dnevno na dosegu konic prstov. Sami moramo narediti le prvi korak 
in pričeti z učenjem, ki navadno traja vse življenje. Požirek zeliščnega 

čaja ali drobna kapljica tinkture z lahkoto odklene vrata v svet zdravilnih 
zelišč. 

 
Organizira Univerza za 3.življenjsko obdobje. 

 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 2 EUR. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

23.3.2017 ob 17.30-18.30h PSIHODRAMA – OSNOVNI PRINCIPI IN METODE 
 

Psihodrama je v medicini uveljavljena in cenjena psihoterapevtska 
metoda, ki služi kot pomoč pri obravnavi oseb, ki se zdravijo zaradi 

depresije, fobije in raznih odvisnosti, ali so se znašle v 
disfunkcionalnih odnosih. 

 
Danes psihoterapija ne predstavlja več le oblike pomoči osebam z 
diagnosticiranimi psihičnimi boleznimi, pač pa je namenjena tudi vsem 
tistim, ki želijo zgolj izboljšati kakovost svojega življenja in odnosov, ali 
tistim, ki bi radi razrešili hujše travme iz preteklosti ali potlačene 
vsebine, ki so bile odrinjene globoko v podzavest.  
Podrobnejšo predstavitev, kdaj in zakaj se uporablja ta metoda igranja 
vlog, ki postaja del sodobnih terapij, nam bo predstavil  dr. Vladimir 
Miloševid. 
 
V organizaciji Rdečega Križa Idrija. 
Predavanje je brezplačno. 
 
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 
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24.3.2017 ob 10 -11h 

 

VADBA ZA DOJENČKE BEBIONIKA 
 

Vodi Anastasia Preložnik. 
 
Vadba poteka 60 min, 2 x na mesec in zajema 4 obiske po 55 EUR. 
 
Na vadbo vabljeni z dojenčki od 1. meseca naprej ( NEKOBACAČKI ), v 
kolikor bo dovolj tudi KOBACAČKOV ( od nekje 8.meseca naprej) pa 
bomo uvedli tudi drugo skupino ob udeležbi vsaj 4 mamic. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

25.3.2017 ob 8.30 – 9.30h 

 

 

JUTRANJI PILATES  - vodi Ana Bogataj. 

Sprejemamo nove prijave. 

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

28.3.2017 ob 18 – 19.30h 

 

ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

28.3.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 
Skupina je polna. 

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