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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 maju 2017 vabi s sledečim
programom

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru v Domu upokojencev Idrija, d.o.o., na Arkovi 4, Idrija

MAJ 2017
1.5.2017 ob 9.30h

BUDNICA ZA 1.MAJ
Kot vsako leto bomo tudi letos z velikim veseljem prisluhnili
Godbenemu društvu rudarjev Idrija, ki nas v 1.maj že tradicionalno
popeljejo v veselih in poskočnih ritmih prvomajske budnice. Če jih boste
zamudili na ulicah Idrije pa jih lahko ujamete in jim prisluhnite tudi v
Domu upokojencev Idrija, v obeh enotah doma, kjer jih skupaj z našimi
stanovalci že nestrpno pričakujemo.
Živel 1.maj!

3.5.2017 ura po dogovoru

SREČNI OTROCI-SREČNI STARŠI.
Da učenje ne postane mučenje.

Brezplačna učno-pedagoška pomoč otrokom.
Uspeh zagotovljen.
Pedagoško pomoč nudi Amir Ćoralić. Termin po
dogovoru.
Kontakt: 041 429 439
3.5.2017 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

3.5.2017 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
8.5.2017 ob 17 – 18h

ANGELSKA MEDITACIJA
Pozdravljene angelske dušice,
Še zadnjič preden se prepustimo toplim žarkom in poletnim oddihom,
vas bo angelska terapevtka Nina Sterle popeljala skozi vibracije,
svetlobo, lepoto, energijo angelov. Naj bo zadnje srečanje
presenečenje, dovolite se prepustiti in se nam pridružite na sproščujoči
meditaciji. Ne pozabite na ležalko, kaj mehkega za pod glavo in dekico.
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

8.5.2017 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 in sredah od 19 do 20 ure v
prostoru Medgeneracijskega centra.

9.5.2017 ob 19 – 20h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 040 597 390 ali epošto: stella.aerobika@gmail.com
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.

10.5.2017 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

10.5.2017 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.

11.5.2017 ob 17 – 18h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
KAKO IZBOLJŠATI POČUTJE Z BACHOVIMI CVETNIMI KAPLJICAMI
Bachove cvetne kapljice so primerne za otroke, nosečnice, mlade
mamice, odrasle in starejše, pa tudi za živali.
Anglež dr. Edward Bach je bil priznan raziskovalec, zdravnik in
homeopat. Leta 1930 je opredelil 38 osnovnih čustvenih stanj, ki jih je
razdelil v 7 skupin in razvil njim ustrezne cvetne esence. Te danes
poznamo kot Originalne Bachove cvetove.
Za izdelavo je uporabil cvetove divje rastočih rastlin in dreves ter
studenčnico (izvirsko vodo). Originalni Bachovi cvetovi nam pomagajo
biti kos čustvenim izzivom vsakdana. Priljubljenost originalnih Bachovih
cvetov raste vse od leta 1930. Danes cvetnim esencam zaupajo milijoni
ljudi po svetu.
V organizaciji AdriaPharm vas vabimo na brezplačno predavanje, kjer
boste izvedeli še več o koristnih učinkih Bachovih cvetnih kapljic.
Predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu
upokojencev Idrija.

12.5.2017 ura po dogovoru

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

15.5.2017 ob 17 – 19h

DELAVNICA IZDELAVE DOMIŠLJIJSKEGA NAKITA
15.maj je Mednarodni dan družine, zato vabimo vse mlade, stare in
tiste vmes, da se nam pridružite na delavnici izdelovanja nakita, kjer
bomo domišljiji dali prosto pot.
Izdelali boste unikaten in poseben nakit pod vodstvom Romane Močnik
in se pri tem tudi prijetno zabavali. Družinska delavnica je brezplačna za
otroke, 5 EUR pa prispevate odrasli. V ceno je vključen ves ustvarjalni
material.
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc.

16.5.2017 ob 17 - 18h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
HOMEOPATIJA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Staranje je proces, ki ga je potrebno razumeti in ga s skupnimi močmi
preživeti v kar najboljši formi.
V predavanju bo razložen sistem homeopatije in njen pristop k bolniku.
V nadaljevanju pa bo poudarek na specifičnih težavah in boleznih, ki
spremljajo staranje in vlogi homeopatije pri možnostih zdravljenja in
lajšanja težav v tem starostnem obdobju.
Predavala bo Irena Gorišek, dr.med., homeopatinja in predsednica
Slovenskega homeopatskega društva.
Predavanje je brezplačno.
Predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu
upokojencev Idrija.

16.5.2017 ob 19 – 20h

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

17.5.2017 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

20.5.2017 ob 10 – 17h

REIKI TEČAJ I. stopnje (USUI)
Zakaj se odločiti za tečaj reikija?
Ker boste po opravljenem tečaju lahko pomagali sebi in drugim in vam
bo Reiki pokazal življenje v drugačni obliki kot ga poznate do sedaj.
Kaj pravzaprav je reiki?
Reiki je brezmejna, univerzalna energija, ki nam je dana v uporabo za
lajšanje bolezenskim simptomov in njenih vzrokov. Je energija
univerzuma, dana vsem na uporabo, prežeta z ljubeznijo, modrostjo,
veseljem, harmonijo, mirom, veseljem in srečo.
Česa se boste na tečaju Reikija I. stopnje naučili?

Nobena pot, ki jo
prehodimo v življenju ni
zaman.

Na Reiki tečaju I. stopnje se boste seznanili z načinom zdravljenja z
Reiki energijo, ki se odraža predvsem na fizičnem telesu. Naučili se
boste kanaliziranja energije in polaganja rok s pomočjo praktičnega
dela. Spoznali boste simbol CHO KU REI s pomočjo katerega boste
izvajali Reiki. Pri Reikiju I. stopnje je pomemben fizičen dotik. S
pomočjo le tega se boste naučili čutiti lastne občutke, ki so globoko v
vas in občutke oseb, ki jih boste reikirali. S pomočjo Reikija boste lažje
prepoznavali in ozaveščali svoje lastne vzorce in vzorce prednikov.
Reiki tečaji potekajo v prijetnem, sproščenem okolju v manjših skupinah
(2 - 5 tečajnikov). Tečaji so namenjeni začetnikov, se pravi tistim, ki
predznanja o Reiki energiji še nimate.
Tečaj bo prilagojen vašim željam, odprta sva za nove ideje in izražanja
vaših mnenj in stališč. Ob zaključku tečaja prejmete certifikat o
opravljenem tečaju.
Tečaje izvajata mag. Maja in Boštjan Košir, Usui, ImaraReiki Mojstra in
Učitelja.
Prijavite se lahko na 068 649 510 ali ozzzzy.reiki@gmail.com ali na
povezavi: http://www.ozzzzy.si/kontakt (preko kontaktnega obrazca)
Prijetno vabljeni.
Prispevek na udeleženca znaša 70 EUR, v primeru več kot 5 prijavljenih
se cena zniža na 50 EUR na udeleženca tečaja.

Tečaj bo potekal v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija.

21.5.2017 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:
2.del:
3.del:
4.del:

Predstavitev osnov pravilne izvedbe teka – teorija
Izvedba predtekaškega rituala ali kako se pravilno ogreti?
Tekaške vaje, njihov namen in izvedba.
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 16.5.2017
Datum, ura in kraj izvedbe seminarja:
Nedelja, 21.5.2017
Pričetek 10:00, Zaključek cca. 14:00
Zbirno mesto parkirišče pri Kamšti
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.

23.5.2017 ob 19 – 20h

24.5.2017 ob 16.30-17.30h

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

29.5.2017 ob 17 -18h

POTOPISNO PREDAVANJE : MADEIRA – OTOK VEČNE POMLADI
Madeira je otok, ki leži tisoč kilometrov od Lizbone, sredi oceana, na
poti proti Ameriki in skupaj z manjšim otokom Porto Santo ter še nekaj
drugimi nenaseljenimi otočki meri 741 km2. Madeira je tudi pravi
plavajoči rajski vrt, poln raznolikega rastlinja, cvetja, eksotičnega sadja.
Še posebno pa so spektakularni dramatični razgledi, slikovite vasice ter
skriti kotički, do katerih vodijo številne pešpoti, znane kot levade.
Madeiro smo raziskovale 4 dekleta, ki vam bomo skozi sliko, besedo in
video prikazale naše nepozabno potepanje po tem res čudovitem
otoku.
Vabljeni!
Potopisno predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega
centra v Domu upokojencev Idrija.
Predavanje je brezplačno.

30.5.2017 ob 16 – 19h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
V sodelovanju z Geoparkom Idrija organiziramo v sklopu Tedna
evropskih geoparkov
SPREHOD TREH GENERACIJ SKOZI RAKE DO DIVJEGA JEZERA
Ponovno se bomo podali po zanimivi poti v dobri družbi. Veseli bomo
tudi vas, zato vas pričakujemo in se veselimo skupnega druženja.
Jezero z okolišem se ponaša z izjemnim bogastvom flore in favne. Spada
med bisere slovenske naravne dediščine, ki je bilo leta 1967 zavarovano
kot naravni spomenik, nekaj let kasneje pa urejeno za obisk javnosti kot
prvi slovenski muzej v naravi. In kaj je lepšega od spoznavanja,
sprehoda ter druženja po čudovitih poteh reke Idrijce?
Zaradi lažje organizacije so zaželene predhodne prijave, udeležba je
brezplačna! V primeru slabega vremena dogodek odpade!
Zbirno mesto: Parkirišče pri Kamšti ob 16h

30.5.2017 ob 19 – 20h

Zaradi lažje organizacije so obvezne prijave na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
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.

31.5.2017 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
BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA STAREJŠE
Dedovanje, pogodbe o prenosu lastništva in podobno.

Po dogovoru

Svetovanje izvajajo Nataša Luša, Julijana Mlakar ter Sebastjan
Kerčmar.
IDRIJA

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

NAPOVEDNIK
Znane so že nekatere dejavnosti, ki se bodo dogajale v prihodnjih mesecih,
napovedujemo tudi dogodke s katerimi bomo pričeli v jeseni;
- ZAČETNI FOTOGRAFSKI TEČAJ, 2.6., 3.6. in 5.6.2017 : prijave zbiramo do
31.5.2017 na tel: 041 430 581
V primeru interesa bo organiziran tudi nadaljevalni tečaj v juniju, za
katerega ravno tako zbiramo prijave na tel: 041 430 581
Tečaj vodi Robert Zabukovec. Cena tečaja je 30 EUR.

- TRADICIONALNO SREČANJE STARODOBNIKOV NA MAROFU, 1.9.2017
ob 16.uri. Vse lastnike starodobnih vozil vljudno vabimo, da se nam
pridružite in svojo udeležbo zaradi lažje organizacije čimprej potrdite na
041 430 581.

- VADBA ZA NOSEČNICE, v septembru. Točen termin pričetka vadbe bo
znan in objavljen v septembrskem napovedniku. Že sedaj pa zbiramo
prijave na 041 430 581.

- VADBA ZA DOJENČKE –BEBIONIKA, pričetek v sredi septembra, točen
termin bo podan v septembrskem napovedniku, zbiramo pa že prijave na
041 430 581.

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.

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

