
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

APRIL 2017 

3.4.2017 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 

3.4.2017 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 
 
 

mailto:stella.aerobika@gmail.com


3.4.2017 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@mail.com 

4.4.2017 ob 16 – 17.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

4.4.2017 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. 

5.4.2017 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 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskularni_sistem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dihanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pilates
mailto:alcangie@mail.com
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


5.4.2017 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 

6.4.2017 ob 17 – 20h DELAVNICA IZDELAVE NARAVNE DARILNE KOZMETIKE 
 

Majhna pozornost izpod vaših rok za dragoceno osebo 
Se bliža prijateljičin ali mamin rojstni dan, ali pa mogoče druga 

priložnost, in bi dragoceni osebi podarili majhno pozornost? 
Pa ne veste, kaj bi? Ste naveličani v trgovini kupljenih daril, ki niso nič 

osebna? 
 

Zato vas vabimo na delavnico izdelave naravne darilne kozmetike, kjer 
se boste naučili izdelati izvirno darilo. Oseba bo zagotovo vesela, saj bo 
prejela darilo z dodano vrednostjo in cenila vaš vložen trud in čas, ki ste 
ji ga namenili.  
V uvodnem delu delavnice bomo spregovorili o sestavinah, ki jih bomo 
uporabili v izdelkih, tudi o možnih načinih zamenjave sestavin ter o 
načinu uporabe izdelkov.  
 
Lotili se bomo izdelave ličnih darilnih izdelkov:  

- kopalno sol  
-  parfumsko mazilo  
-  piling za telo  
-  mazilo za ustnice  

 
Te izdelke boste odnesli domov in bodo že pripravljeni za obdarovanje 
dragocene osebe.  

- datum in ura: 6.4.2017 ob 17.00 (traja 3 ure)  
-  lokacija: Medgeneracijski center v Domu upokojencev Idrija  
- prispevek: 55 EUR; v ceno je všteto gradivo z uporabnimi 

recepti, čaj Hiše zelišč in material za izdelke  
 
Število udeležencev je omejeno. Predhodne prijave zbiramo na e-mail: 
info@hisa-zelisc.si  ali na telefon: +386 (0)31 608 247, najkasneje do 
31.3.2017. 

6.4.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
mailto:info@hisa-zelisc.si


7.4.2017 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: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
 
 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


8.4.2017 ob 15 – 17h 

 

DELAVNICA SITOTISKA- POTISK VELIKONOČNIH PRTIČEV 
Da boste imeli kam postaviti lepo obarvana velikonočna jajca, smo za 

vas pripravili krasno delavnico potiska velikonočnih prtičev, ki jih 
lahko uporabite kot lične pogrinjke ali za v velikonočno košarico. 

 
Ves ustvarjalni material in prtičke na katere boste tiskali boste prejeli na 

delavnici, s sabo pa prinesite še dodaten material, ki bi ga želeli 
potiskati. Najprimernejše je blagi iz naravnih materialov, ki se ga da 

likati in je gladko. 
 

Delavnico vodi Janja Priveršek. 
 

Prispevek na udeleženca z vsem vključenim ustvarjalnim materialom 
znaša 20 EUR. 

 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc. 

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

10.4.2017 ob 10 – 11h PREDSTAVITEV FELDENKRAIS VADBE 
Kako z minimalnim naporom izvleči največ iz tega kar nam je bilo v 

življenju dano? Dano nam je bilo okostje in skozi leta dela, naporov, 
načina življenja so se mišice žal prilagodile našemu načinu življenja, to 

pa je vplivalo tudi na okostje, ki se je začelo spreminjati in ljudje so 
zaradi tega pogosto v bolečinah. Pojavijo se hernije, zdrsi diskov, 

bolečine v vratu, obrabljeni kolki, skolioze, ... pri vseh teh stvareh je 
feldenkrais metoda izjemno uspešna. 

 
S feldenkrais metodo ne vplivamo samo na okostje, ampak s temi 
minimalnimi gibi vplivamo tudi na naš nevrološki sistem in potem se 
spremembe v našem telesu dogajajo celostno. 
Feldenkrais metoda v tujini je že zelo priznana. Uporabljajo jo v 
medicini, babištvu, domovih za starejše, uporabljajo jo ekstremni 
športniki, raziskujejo jo tudi nevrologi, izjemno uspešna je pri otrocih s 
posebnimi potrebami in pri ljudeh z nevrološkimi težavami ali pa pri 
tistih, ki rabijo rehabilitacijo.  
 
Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačni predstavitveni vadbi, ki 
jo bo vodila Tadeja Prašnikar. 
 
Vadba je še posebno priporočljiva za starostnike. 
 Na vadbo  s sabo prinesite ležalko in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 
Vadbo se bo izvajala 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 
 
 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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10.4.2017 ob 17 -19h ANGELSKA MEDITACIJA 
 
Pozdravljene angelske dušice, 
 
tokrat se dobimo nekaj dni pred veliko nočjo in bomo zato izkoristile 
energije, ki bodo v teh dneh močneje prisotne. V našo družbo bomo 
skupaj z angelsko terapevtko Nino Sterle povabile energijo Jezusa. 
Njegova prisotnost je močno zdravilna in se nas vedno dotakne tam, 
kjer je v naše najvišje dobro. Ker je imel Jezus zemeljsko izkušnjo, so 
njegova sporočila jasna in razumljiva. Vsaka od vas bo prejela njegovo 
osebno sporočilo v obliki nasveta za njeno nadaljno pot. Velika noč 
simbolizira ponovno rojstvo, zato verjamemo, da boste po meditaciji 
kot prerojene. Ne pozabite na ležalko, kaj mehkega za pod glavo in 
dekico. 
 
Veselimo se ponovnega 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 

11.4.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

11.4.2017 ob 18 – 20h 

 

POSLIKAVA VELIKONOČNIH JAJC Z DECOUPAGE TEHNIKO 
Že veste kako boste letos obarvali vaša velikonočne pirhe? 

 
Če še iščete idejo, vam lahko pri tem pomagamo mi. Romana Močnik 
bo z vami ustvarjala v decoupage tehniki in prepričani smo, da bodo 

nastali čudoviti pirhi. Poleg pirhov pa si boste najbolj pridni lahko 
poslikali tudi svečo. 

 
Ves ustvarjalni material prejmete na delavnici, prispevek na udeleženca 

pa znaša 10 EUR. 
 

Delavnica bo potekala 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 

11.4.2017 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:medgeneracijski.center@duidrija.si
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12.4.2017 ob 10 – 11h 

 

VADBA ZA STAREJŠE 
 

Telovadba za starejše je nizko intenzivna skupinska vadba ,od 6-10 max. 
oseb, ki vsakemu posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti na 
lastne sposobnosti. 
Vadba je primerna tudi  za ljudi s poškodbami in omejitvami. Vsak 
vadeči se individualno posvetuje s trenerjem o intenzivnosti, načinu,ter 
morebitnimi omejitvami. 
Vadba je sestavljena  iz ogrevalnega dela, aerobnega dela, vaj za 
krepitev mišic, raztezanja in sproščanja.  
 
Redna vadba je nujno potrebna za zdravje in vitalnost v vseh življenjskih 
obdobjih. Nikoli ni prepozno, saj usmerjena gibalna dejavnost ohranja 
mišično maso, kostno gostoto, vzdržuje in izboljšuje telesno kondicijo, 
ter pospešuje presnovo. 
Poleg fizičnih koristi se vam s pomočjo vadbe izboljša počutje, 
postanete bolj umirjeni, na ta način pa si zagotovite bolj kakovostno 
življenje z manj zdravstvenih težav. 

Vadbo vodi Zumra Doralid, licencirana osebna fitnes AFP trenerka, Nlp 
Mojster Praktik in Nlp Coach. 

Vadbi  se lahko pridružite kadarkoli. V primeru večjega števila 
prijavljenih, bomo sestavili dve skupini. 
 
Vadba bo potekala vsako sredo ob 10.uri v prostoru 
Medgeneracijskega centra  v Domu upokojencev Idrija. 

 
 

Lahko pa se pridružite tudi 
POPOLDANSKI VADBI V NARAVI 

 
 Združite prijetno in koristno! Prav gotovo lahko govorimo tudi pri vadbi 
v naravi. Ugodne učinke vadbe, svež zrak in prijetni občutki ob 
opazovanju narave vse skupaj še izboljšajo! Vadba v naravi vključuje :  
hojo, lahek tek in vaje z naravnimi pripomočki... (odvisno od 
udeležencev) 
 
Vadba v naravi se bo izvajala vsak ponedeljek in sredo ob 17.uri. 

Cena: mesečni prispevek 30 EUR. 

Prijave so obvezne, več informacij prejmete na št: 041 429 437 ali pišite 
na e-mail: ustvari.svojo.pot@gmail.com 

12.4.2017 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 

mailto:ustvari.svojo.pot@gmail.com
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


13.4.2017 ob 17 – 20h  DELAVNICA IZDELAVE NARAVNE KOZMETIKE ZA NEGO TELESA  
Kakovostna nega kože celega telesa 

 
Koža varuje naš organizem, zato je prav, da ji ponudimo le najboljšo 
kakovostno nego. 
Če bi tudi vi radi izvedeli več o pravilni negi celotnega telesa, vas vabimo 
na delavnico. Izdelali bomo naravne izdelke, v katerih bomo uporabili 
kakovostne sestavine, ki kožo nahranijo in negujejo. Tako bomo kožo 
pravilno oskrbovali skozi celotno leto. 
 
V uvodnem delu delavnice bomo spoznali:  

- lastnosti kože  
-  odpravljanje težav povezanih s kožo  
-  posamezne sestavine, njihove lastnosti in uporabo v izdelkih  
-  postopek izdelave posameznih izdelkov  

 
Izdelali bomo izdelke za nego ustnic, obraza in telesa:  

-  mazilo za ustnice  
-  olje za obraz  
-  maslo za telo  

 
S temi izdelki bomo kožo ohranili lepo in zdravo.  
 datum in ura: 13.4.2017 ob 17.00 (traja 3 ure)  
 lokacija: Medgeneracijski center v Domu upokojencev Idrija  
 prispevek: 45 EUR; v ceno je všteto gradivo z uporabnimi recepti, čaj 
Hiše zelišč in material za izdelke  
 
Število udeležencev je omejeno. Predhodne prijave zbiramo na e-mail: 
info@hisa-zelisc.si  ali na telefon: +386 (0)31 608 247, najkasneje do 
7.4.2017. 

13.4.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

14.4.2017 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 

14.4.2017 ob 11 – 12h 

 

 

SPOZNAVAMO POKLICE 
Naravoslovni dan za učence OŠ Idrija 

 
Zagotovo ena večjih odločitev s katero se ob koncu osnovne šole 

soočajo učenci je, kje bodo nadaljevali svoje šolanje in kakšne poklice si 
bodo izbrali. Skozi odraščanje nas navdušujejo in zanimajo različne 

stvari, interesi in morda bomo s predstavitvijo poklicev, ki se dnevno 
izvajajo v našem Domu upokojencev, komu od učencev tudi olajšali 

odločitev za nadaljno poklicno pot. 

mailto:info@hisa-zelisc.si
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14.4.2017 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 

15.4.2017 ob 11 – 13h 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 Štiblc 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 ) 

17.4.2017  
 

             VSEM VOŠČIMO LEPE VELIKONOČNE PRAZNIKE ! 
 
 

18.4.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

18.4.2017 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. 
 

19.4.2017 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 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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19.4.2017 ob 17 -19h 

 

OSNOVE PRODAJE NA ETSY 
 

Si ustvarjalec in z veliko ljubezni izdeluješ unikatne, ročno izdelane 
izdelke. Prodajaš na sejmih, a si želiš nekaj več? Tu je priložnost zate. 
Odpri svojo Etsy trgovino in ponudi svoje edinstvene izdelke kupcem 

iz vsega sveta.  
 

Postaviti trgovino na HANDMADE platformi Etsy je preprosto. 
Vendar pa je v poplavi izdelovalcev, ki jih je na Etsyju že milijon 

sedemstotisoč, veliko težje doseči, da nas in naše izdelke v poplavi 
ponudbe sploh najdejo. 

Ne prepustite uspeha naključju. Začnite leto uspešno in se udeležite 
predavanja in začnite s prodajo takoj. 

 
Predavanje je namenjeno vsem, ki razmišljate, da bi odprli svojo Etsy 
trgovino in vsem, ki ste jo že odprli pa že rahlo obupujete nad njo, saj 

nimate želenih rezultatov. 
 

S prijavo si zagotovite: 
*Sedež na predavanju  

*Trideset minutni INDIVIDUALNI POGOVOR preko Skypa ali FB-chata s 
predavateljico  

*Brezplačno članstvo v zaprti FB skupini za pomoč Etsy začetnikom 
 

Predavanje bo vodila Anita Česnik Mažgon, podjetnica, ustvarjalka, 
zmagovalka Start-UP vikenda 2015. Z možem sta solastnika trgovine All 
Little Rockstars ki je na Etsyju prisotna že od 2012 a je prodajo v zadnjih 

6 mesecih odkar v trgovino uvaja pravila, ki jih bo predstavila na 
predavanju, povečala kar za 8x, v prvem mesecu in pol leta 2017 pa 

dosegla že polovico prodaje iz leta 2016. 
 

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

 
Prispevek na udeleženca predavanja znaša 20 EUR. 

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

20.4.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 
 
 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


20.4.2017 ob 19 – 20h GONG ZVOČNA KOPEL 
V mesecu aprilu bomo se bomo še zadnjič pred poletjem srečali na 
gong zvočni kopeli, nato pa se vidimo ponovno po poletju zato se le 
prijavite in si zagotovite svojo mesto na krasni sprostitveni tehniki. 

 
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 

21.4.2017 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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22.4.2017 ob 10 – 14h 

 

 

SEMINAR TEHNIKE TEKA 
 

Vabljeni na  seminar o tehniki teka, kjer se boste naučili, kako se lahko 
brez velikega napora naučite izvedbe pravilnega tekaškega koraka. Na 
razumljiv in enostaven način bomo predelali uporabno tekaško znanje 
potrebno za ekonomičen, elastičen, hitrejši in varnejši tekaški korak. 

Tek je preprosta aktivnost, dovolite, da vam dokažemo, da je temu res 
tako! 

 
PROGRAM SEMINARJA  
 
1.del:  Predstavitev osnov pravilne izvedbe teka – teorija  
2.del:  Izvedba predtekaškega rituala ali kako se pravilno ogreti?   
3.del:  Tekaške vaje, njihov namen in izvedba. 
4.del:  Trening tehnike teka, pri katerem bomo pridobljeno znanje   
            spravili v pravilen tek.  
5.del:  Katere mišične skupine moram krepiti, da bom lahko tekel varno 
            in lažje?   
6.del:  Vprašanja in zadnji nasveti za popotnico. 
 
Cena seminarja: 
 
40€ – obvezne prijave do vključno 19.4.2017  
 
Datum, ura in kraj izvedbe seminarja: 
 
Sobota, 22.4.2017 
Pričetek 10:00 
Zaključek cca. 14:00 
Zbirno mesto pri Kamštu 
 
Seminar vodi Gašper Predanič. 
http://www.gasper-predanic.com/ 

 
Zaradi čimbolj kvalitetne izvedbe je minimalno število udeležencev na 
seminarju  7 in maksimalno 15 udeležencev, zato pohitite s prijavami 

in si zagotovite svoje mesto na seminarju. 
 

 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 
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24.4.2017 ob 17 - 18h 

 

 

PREDSTAVITVENA DELAVNICA RISANJA FRAKTALOV 
 
Risanje fraktalov je umeščeno v t.i. vibracijsko medicino, ki vključuje 
zdravljenje z barvami in svetlobo. Obenem je to tudi oblika umetnostne 
terapije, kjer risbe nastajajo miže in intuitivno s pomočjo spontano 
izbranih barv. To ustvarjalcu fraktalne risbe omogoča, da ustvarja 
prostor za izražanje lastnega nezavednega. Obenem mu daje možnost, 
da predhodno »nezavedno« celoto ozavesti in jo s spreminjanjem 
manjših delov sam »popravlja« in izboljšuje.   
 
Delavnica je namenjena tako tistim, ki pri delu z ljudmi, npr.: v 
izobraževanju, zdravstvu, sociali ali drugih poklicih iščejo nove načine 
vzpostavljanja stika z uporabniki kot tistim, ki radi rišejo in ustvarjajo z 
barvami, ki želijo prebuditi lasten kreativni potencial, osebnostno rasti 
ter boljše razumeti predvsem sebe.  
Tehnika je uporabna  tudi kot način za kreativno preživljanje prostega 
časa samega s seboj ali ob barvanju v družbi z drugimi (tudi v šolskih 
okoljih).      
 
Na predstavitveni delavnici se boste lahko tudi preizkusili v risanju 
fraktalov zato udeleženci potrebujete za delo: komplet lesenih barvic 
(min. 12kom, boljše več), črn kemični svinčnik in šilček. Papir za prvo 
risanje fraktalov dobite na delavnici. 
 
Delavnico bo vodila Nikolaja Munih, prof.def., učenka utemeljiteljice 
fraktalne metode, Tanzilije Polujahtove, klinične psihologinje iz Rusije.  
 
Predstavitvena delavnica je brezplačna. 
 
Delavnica bo potekala 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 

25.4.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

25.4.2017 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. 

26.4.2017 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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27.4.2017 ob 18 – 19.30h ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE – zaključena skupina 
 
Tečaj poteka v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
 
Tečaj vodi  prof. Eva Gantar. 

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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NAPOVEDNIK 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V mesecu aprilu bomo v prostoru Medgeneracijskega centra gostili likovno 
razstavo gospe Sonje Simonič, ki jo je ljubezen do likovnega ustvarjanja 

spremljala vse življenje, pogumneje pa je za čopič prijela šele kot upokojenka, 
ko se je pri 72.letih pridružila Likovni sekciji Društva upokojencev Cerkno. Štiri 
leta sta jo pod mentorsko okrilje vzela gospod Vinko Peternelj in gospod Edo 

Dežela, njen sedanji mentor pa je akademski slikar Simon Hudolin. Vzljubila je 
akrilno in pastelno tehniko, njeni motivi pa so različni in zajemajo veliko širino, 

saj slika tako krajino, tihožitja kot portrete. 
 
 
 

Vljudno vabljeni k ogledu razstave! 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
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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